
OW NER ’S  GU IDE  •  BRUGE RV E J LEDNING 
BED IENUNGSANLE ITUNG •  GEBR U I K E R SHANDLE ID ING 

GU ÍA  D EL  US UARIO  •  KÄYTTÖOHJE  •  NOT ICE  D ’UT IL ISAT ION  
MA NUALE  D I  I STRUZ IONI  •  KE Z E L É S I  ÚTMUTATÓ 

BR UKE RVE ILEDNING •  P ODRĘC Z NI K  UŻYTKOWNIKA 
MA NUAL  DO P ROP R IETÁR IO  •  B R U KSANVISN ING 
 •   •   •   •   •  

ACOUSTIMASS® 300
WIRELESS BASS MODULE



2  -  D U T C H

B E L A N G R I J K E  V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

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. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

8.  Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere 
apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

9.  Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, 
stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.

10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.

12.  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.
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B E L A N G R I J K E  V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S

WAARSCHUWINGEN:

Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de 
behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat. 
 

Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij 
breuk voorzichtig om met gebroken glas.

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

• Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden 
blootgesteld.

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

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

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

• Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.

• NIET in voertuigen of boten gebruiken.

• De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de 
plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.

• Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze 
stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

• Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in 
de muur of een dichte kast.

• Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
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W E T T E L I J K  V E R P L I C H T E  I N F O R M AT I E

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

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je 
lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 - 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op 
schadelijke storing aan mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

W52 alleen binnenshuis

Categorie ontvanger = 2

Voldoet aan de IDA-vereisten.

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

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor 
het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)
Artikel XII
Volgens de ‘Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices’ mogen bedrijven, ondernemingen 
of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde 
radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het 
zendvermogen verhogen.

Artikel XIV
Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke 
communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen 
met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties 
wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of 
apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige 
conformiteitsverklaring kun je 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 neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of 
de winkel waar je dit product hebt gekocht.
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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)

PCB X O O O O O

Metalen onderdelen X O O O O O

Plastic onderdelen O O O O O O

Luidsprekers X O O O O O

Kabels X O O O O O

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O:  Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit 
onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X:  Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte 
homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

Het Bluetooth-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. 
en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo, zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere 
wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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Je eigen entertainmentsysteem bouwen
De Acoustimass® 300 draadloze basmodule maakt deel uit van een modulair home-
entertainmentsysteem. De module is compatibel met de SoundTouch® 300-soundbar 
en optionele Virtually Invisible® 300 draadloze surroundluidsprekers (niet bijgeleverd) 
Je kunt de surroundluidsprekers of een tweede basmodule op elk moment draadloos 
koppelen voor een nog voller, intenser geluid.

Als je de surroundluidsprekers wilt kopen, neem dan contact op met je lokale Bose®-
dealer of ga naar www.Bose.com

Uitpakken
Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Skipper_OG_UNPACK_SkipperAcoustimass® 300 draadloze basmodule Netsnoer*

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.

Opmerking: Als een onderdeel beschadigd is of als het glas op de basmodule 
gebroken is, mag je deze niet gebruiken. Neem contact op met een 
erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.
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Richtlijnen voor plaatsing
Om draadloze storing te voorkomen, houd je andere draadloze apparatuur op een 
afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van 
metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

• Plaats de basmodule op zijn rubbervoetjes langs dezelfde muur als je tv of langs een 
andere muur in het voorste derde deel van de kamer.

• Kies een stabiel en vlak oppervlak. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de basmodule 
gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of gepolijst hout.

• Houd de voorkant van de basmodule (de kant tegenover de POWER-aansluiting) 
op een afstand van minimaal 8 cm of andere oppervlakken. Als de opening aan de 
onderkant van deze kant wordt geblokkeerd, heeft dit invloed op de akoestische 
prestaties.

• Voor meer bastonen plaats je de basmodule dicht bij muren en hoeken. Voor minder 
bastonen plaats je de basmodule weg van muren en hoeken.

• Plaats GEEN voorwerpen op de basmodule.

• Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

Voorbeeld van de plaatsing van het systeem

LET OP: Plaats de basmodule niet op zijn bovenkant of zijkant wanneer deze in gebruik is.
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Een tweede basmodule plaatsen
Probeer elke basmodule op verschillende plaatsen te zetten om te zien wat het beste 
klinkt voor jouw luistergebied. Nadat je een module op een nieuwe plaats hebt gezet, 
voer je de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 15). Voor meer bastonen plaats 
je de modules dichter bij elkaar of dichter bij muren en hoeken.
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D E  B A S M O D U L E  I N S TA L L E R E N 

Op het lichtnet aansluiten
1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting  op de basmodule.

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
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D E  B A S M O D U L E  I N S TA L L E R E N 

Met een SoundTouch® 300-soundbar 
koppelen
Om de basmodule draadloos te koppelen met een SoundTouch® 300-soundbar zet je de 
soundbar in koppelmodus met de afstandsbediening.

1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop .

2. Houd  ingedrukt totdat het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

Na het koppelen laat de basmodule een toon horen. Het STATUS-lampje aan de 
achterkant van de module en  op de soundbar brandt wit. 

1

2

Opmerkingen: 

• Het koppelen kan een paar minuten duren.

• Als de basmodule niet met de soundbar kan worden gekoppeld, zie dan 
“Problemen oplossen” op pagina 22.
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Een tweede basmodule koppelen 
(optioneel)
Een tweede basmodule koppelen kan overal in je luistergebied consistentere of 
krachtigere bastonen geven.

Opmerkingen: 

• Voor instructies voor het plaatsen van een tweede basmodule raadpleeg je pagina 10.

• Als je huidige basmodule aangesloten is op je soundbar of systeem met een stereokabel 
van 3,5 mm (zie pagina 25), dan kun je geen tweede basmodule koppelen.

Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen
Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 12).

Koppelen met een Lifestyle® 650/600-home-
entertainmentsysteem
1. Druk op de afstandsbediening van de Lifestyle® 650/600 op SETUP.

2. Selecteer in het UNIFY®-menu Luidsprekerbeheer en vervolgens  
Installatie tweede basmodule.

3. Volg de instructies op het scherm om je tweede basmodule te koppelen.
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Controleren of er geluid is
1. Schakel de tv in.

2. Als je een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:

• Zet deze bron aan.

• Als je bron aangesloten is op je tv, selecteer dan de juiste tv-ingang. Als je de 
afstandsbediening van de SoundTouch® 300 niet hebt geprogrammeerd, kan het 
nodig zijn een andere afstandsbediening te gebruiken.

3. Schakel de SoundTouch® 300-soundbar in.

Je hoort nu geluid uit de basmodule te horen.

Opmerking: Als je geen geluid uit de basmodule hoort, zie dan pagina 22.
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Over ADAPTiQ®-audiokalibratie
Nadat je de basmodule hebt geïnstalleerd en gekoppeld met een SoundTouch® 300- 
soundbar, voer je de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit voor de beste akoestische prestaties. 
De ADAPTiQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het 
luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een 
audiokalibratie heb je 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTiQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTiQ-
headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de 
optimale geluidskwaliteit te bepalen.

Als je de ADAPTiQ-headset niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose®-
klantenservice voor een vervangend exemplaar. 

Opmerking: Als je ook Virtually Invisible® 300 draadloze surroundluidsprekers met de 
soundbar koppelt, koppel de luidsprekers dan voordat je de ADAPTiQ-
audiokalibratie uitvoert. Raadpleeg de beknopte handleiding of de 
gebruikershandleiding van de Virtually Invisible® 300.

De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren
1. Sluit de kabel van de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de SoundTouch® 300- 

soundbar) aan op de aansluiting ADAPTiQ aan de achterkant van de soundbar. 

2. Zet de ADAPTiQ-headset op.
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3. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop .

4. Houd  ingedrukt totdat het tv-lampje  en het Bluetooth®-lampje  op de 
soundbar groen oplichten. 

1

2

De ADAPTiQ®-procedure begint.

Opmerking: Als je je taal niet hoort, druk dan op  en  op het navigatiepad om 
de talen te doorlopen. Om de taal terug te zetten op de 
fabrieksinstellingen, houd je  10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken mededelingen tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.

Als je een foutbericht hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, 
zie dan pagina 24.

6. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige 
plaats op.

Als je later de surroundluidsprekers of een tweede basmodule koppelt, het systeem 
verplaatst of monteert of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie 
opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.
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De lage tonen instellen
Je kunt de lage tonen van het systeem bijstellen met de SoundTouch®-app of de 
afstandsbediening. Voor informatie over de SoundTouch®-app raadpleeg je de 
gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300. 

1. Druk op  op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300.

De lampjes op de soundbar branden om de huidige instelling van de lage tonen aan 
te geven, als hieronder te zien is. 

Instelling voor lage tonen Activiteit van het lampje
+4

+3

+2

+1

0 (standaard)

-1

-2

-3

-4
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2. Op de afstandsbediening:

• Druk op  om de lage tonen hoger te zetten.

• Druk op  om de lage tonen lager te zetten.

3. Druk op . 

De soundbar slaat je instellingen op.

Opmerking: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma’s met alleen spraak, 
zoals nieuws- en praatprogramma’s, schakel je de dialoogmodus in. 
Voor meer informatie raadpleeg je de gebruikershandleiding van de 
SoundTouch® 300.

De lage tonen terugzetten op de fabrieksinstellingen
Houd op de afstandsbediening  ingedrukt totdat het  Bluetooth-lampje op de 
soundbar tweemaal knippert.

De lage tonen worden dan teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.



 D U T C H  -  1 9

Statuslampje
Het statuslampje aan de achterkant van de module geeft de status van het systeem aan.

Activiteit van het lampje Systeemstatus
Continu wit Verbonden met de soundbar

Knipperend wit Een systeemsoftware-update downloaden

Continu oranje (gedimd) Verbinding met de soundbar verbroken

Knipperend oranje Klaar om te koppelen

Uit Energiebesparingsmodus

Knipperend rood Firmwarefout - neem contact op met de Bose®-
klantenservice

SYS T E E M I N F O R M AT I E  V E R Z A M E L E N
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Schoonmaken

Zorg dat er geen vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.

• Maak de buitenkant van het systeem schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje 
of een andere zachte, droge doek.

• Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. 

• Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, 
ammoniak of schuurmiddelen bevatten. 

• Zorg dat er geen voorwerpen in openingen vallen.

Klantenservice
Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

• Ga naar global.Bose.com/Support/AM300

• Neem contact op met de Bose®-klantenservice. 
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Informatie over de beperkte garantie
Voor je systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie 
wordt vermeld op de garantiekaart in de doos. Raadpleeg de kaart voor instructies voor 
de garantieservice en het registreren van het product. Als je het product niet registreert, 
is dit niet van invloed op je 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 global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html 
or global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html voor informatie over de garantie in 
Australië en Nieuw-Zeeland.

Technische informatie
Ingangsspanning/ingangsvermogen: 100-240 V  50/60 Hz, 180 W

Serviceaansluitpunt
De SERVICE-aansluiting dient uitsluitend voor gebruik bij onderhoud. Sluit geen kabels 
op deze aansluiting aan. 
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P R O B L E M E N  O P LO S S E N

Als je problemen hebt met de basmodule:

• Koppel de netsnoeren voor de basmodule en de SoundTouch® 300-soundbar los, 
wacht 30 seconden en sluit de netsnoeren vervolgens goed aan op een werkend 
stopcontact.

• Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.

• Controleer de status van het systeemstatuslampje (zie pagina 19).

• Plaats de basmodule en SoundTouch® 300-soundbar weg van mogelijke 
storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).

• Plaats de SoundTouch® 300-soundbar binnen het aanbevolen bereik van je draadloze 
router of mobiele apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.

• Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 9).

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor 
symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als je het probleem 
niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Bose®.

Veelgebruikte oplossingen
In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, 
samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom Oplossing
De basmodule 
kan niet met 
de soundbar 
worden 
gekoppeld

• Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 12).

• Sluit de basmodule op de soundbar aan met een stereokabel van 3,5 mm 
(zie pagina 25). Als je geen stereokabel van 3,5 mm hebt (deze worden 
gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten), neem dan contact op 
met de klantenservice van Bose® om dit onderdeel te ontvangen. Je kunt 
dit onderdeel ook in een plaatselijke elektronicawinkel kopen.
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Symptoom Oplossing
Geluid valt 
soms weg of 
geen geluid

• Schakel het geluid van het systeem in.

• Zet het volume hoger.

• Zorg dat de HDMI™-kabel van de soundbar aangesloten is op een 
aansluiting op je tv met de aanduiding ARC of Audio Return Channel. 
Als je tv geen HDMI (ARC)-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel 
(zie de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300) om het systeem 
op de soundbar aan te sluiten.

• Sluit de optische kabel van de soundbar aan op een aansluiting op je tv met 
de aanduiding Output of OUT, niet Input of IN.

• Controleer of je tv geluid kan afspelen van aangesloten bronnen en of de 
audio-uitgang ingeschakeld is (zie de gebruikershandleiding van je tv). 

• Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 12).

• Als je bron is aangesloten op je tv:

 – Selecteer dan de juiste tv-ingang (zie de gebruikershandleiding van de 
SoundTouch® 300).

 – Sluit de bron direct op de soundbar aan en selecteer de juiste 
instellingen in de SoundTouch®-app om audio direct van de bron af te 
spelen (zie de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300).

• De systeemsoftware updaten: 

1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de 
SoundTouch®-knop .

2.  Houd de knop voor optionele ondertiteling  ingedrukt tot het 
Wi-Fi®-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje  en Bluetooth-
lampje  op de soundbar wit knipperen.

Opmerking: De update kan 10 minuten of langer duren. 

Slecht of 
vervormd geluid

• Test verschillende bronnen indien beschikbaar.

• Verwijder alle beschermende folie van de basmodule.

• Voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 15).

Te veel of te 
weinig lage 
tonen

• Stel de lage tonen van het systeem in (zie pagina 17).

• Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 15).

• Plaats de basmodule weg van muren en hoeken.



2 4  -  D U T C H

P R O B L E M E N  O P LO S S E N

De ADAPTiQ®-audiokalibratie kan niet 
worden voltooid 
Luister naar de gesproken mededelingen voor de volgende foutberichten:

Foutbericht Probleem Wat te doen
1 De microfoon op de 

ADAPTiQ-headset kan 
geen geluid detecteren.

• Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.

• Koppel de kabel van de ADAPTiQ-headset los en 
sluit deze opnieuw goed aan op de aansluiting 
ADAPTiQ van de soundbar.

• Controleer of de opening van de microfoon aan 
de achterkant van de ADAPTiQ-headset niet 
geblokkeerd is.

• Het kan zijn dat je ADAPTiQ-headset 
beschadigd is. Bel de Bose®-klantenservice voor 
reserveonderdelen. 

2 Er is te veel lawaai in 
de kamer.

Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit 
wanneer het stil is in de kamer.

3 De ADAPTiQ-headset 
bevindt zich te dicht bij 
de luidsprekers.

Plaats de ADAPTiQ-headset verder weg van de 
luidsprekers.

4 De luisterlocaties lijken 
te veel op elkaar.

Ga 30 tot 60 cm van je vorige luisterlocatie staan.

5 De ADAPTiQ-headset 
kan geen metingen 
uitvoeren als gevolg 
van beweging.

Houd je hoofd stil.

Nadat je het probleem hebt verholpen, moet je de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw 
uitvoeren (zie pagina 15).

Als je een ander foutbericht hoort, neem dan contact op met de Bose-klantenservice 
voor verdere instructies. 
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De basmodule kan niet met de soundbar 
worden gekoppeld
Als je de basmodule niet met de soundbar kunt koppelen, kun je de module ook op de 
soundbar aansluiten met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

Opmerking: Als je geen stereokabel van 3,5 mm hebt (deze worden gebruikt voor 
hoofdtelefoons en mobiele apparaten), neem dan contact op met de 
klantenservice van Bose® om dit onderdeel te ontvangen. Je kunt dit 
onderdeel ook in een plaatselijke elektronicawinkel kopen.

1. Sluit een uiteinde van een stereokabel van 3,5 mm aan op de aansluiting 
ACOUSTIMASS IN aan de achterkant van de basmodule. 

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting ACOUSTIMASS aan de 
achterkant van de SoundTouch® 300-soundbar. 

3. Controleer of er geluid is (zie pagina 13).
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