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Veiligheid

Lees deze handleiding door
Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het 
systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze 
handleiding voor toekomstig gebruik.

De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van 
niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een 
risico van elektrische schokken bestaat.
Het uitroepteken in een driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te 
maken op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN:
•  Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te verlagen.
•  Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld 

met vloeistoffen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u 
op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot 
storing en/of brandgevaar.

•  Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
•  Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor gebruik met deze apparatuur wordt 

bijgeleverd.
•  De batterij moet 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.

•  Na langdurige bewaring kan het voor optimale werking nodig zijn de batterij enkele malen op te laden en 
te ontladen. 

•  De batterij werkt het beste wanneer deze wordt gebruikt bij normale kamertemperatuur (20 °C +/- 5 °C).
•  Laat een batterij niet langdurig opladen wanneer deze niet in gebruik is.
•  De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
•  De batterij mag niet worden blootgesteld aan mechanische schokken.
•  Als er vloeistof uit de batterij uit het apparaat lekt, dient u te zorgen dat de vloeistof niet in aanraking 

komt met de huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoelt u het betreffende lichaamsdeel af met ruime 
hoeveelheden water en roept u medische hulp in.

•  Gebruik geen batterij die niet is ontworpen voor gebruik met deze apparatuur.
• Bewaar de batterij schoon en droog.
• Voor het vervangen van de batterij neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik 
van deze merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie. 
Wi-Fi een gedeponeerd merk van de 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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 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. 

LET OP: Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden 
kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
 

OPMERKINGEN:
•  Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
•  Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze 

stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
•  De bij dit product bijgeleverde voeding moet binnenshuis worden gebruikt. Deze is niet ontworpen of getest voor 

gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
•  Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met de bijgeleverde voeding of een Bose®-voeding of -lader die is 

ontworpen voor gebruik met dit product.

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.  Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
7.   De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8.   Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere 

apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9.   Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

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

Informatie over producten die elektrische ruis genereren
Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van consumenten 
aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. 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.
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Alleen in de VS
OPMERKING: Deze apparatuur 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 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 optreedt 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, raden wij aan de storing te verhelpen door een of meer van de 
volgende maatregelen te treffen:
• 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.

Canada
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.
Dit apparaat voldoet 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 storing veroorzaken 
en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking van 
het apparaat tot gevolg hebben.
Uitgangsvermogen: 7 mW, 2400-2483.5 MHz

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 van toepassing zijnde 
EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen 

Naam onderdeel

Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen

Lood 
(Pb)

Kwik 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Zeswaardig 
chroom (Cr(VI))

Polybroombifenyl 
(PBB)

Polybroomdifenylether 
(PBDE)

PCB's X 0 0 0 0 0
Metalen onderdelen X 0 0 0 0 0
Plastic onderdelen 0 0 0 0 0 0
Luidsprekers X 0 0 0 0 0
Kabels X 0 0 0 0 0
O: Geeft aan dat deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de 
maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 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 SJ/T 11363-2006 ligt.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie.

Het serie- en modelnummer vindt u aan de onderkant van de luidspreker.

Serienummer:  ___________________________________________________________________

Modelnummer:  __________________________________________________________________

Aankoopdatum:  __________________________________________________________________

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.
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Inleiding
Overzicht
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Bose® SoundLink® Bluetooth®-luidspreker III. 
Geniet draadloos van muziek van uw smartphone, tablet, laptop of ander 
Bluetooth ®-apparaat, waar u maar wilt.

Functies

•	 Dankzij de draadloze Bluetooth-verbinding hoeft u uw Bluetooth-apparaat niet 
met een kabel aan te sluiten.

•	 Met de oplaadbare lithiumionenbatterij kunt u urenlang genieten van de 
prestaties van Bose.

•	 Met behulp van de AUX-aansluiting kunt u elk muziekapparaat rechtstreeks op 
de luidspreker aansluiten.

•	 U kunt maximaal zes Bluetooth-apparaten koppelen.

•	 Gemakkelijk mee te nemen.

Uitpakken
Open de doos en verwijder de luidspreker en de voeding. Afhankelijk van uw 
regio kan de doos ook netadapters voor de voeding bevatten. Bewaar alle 
verpakkingsmateriaal. Het originele verpakkingsmateriaal biedt de veiligste manier 
om het product te verzenden of vervoeren.

Als een onderdeel van het product beschadigd lijkt, mag u dit niet gebruiken. 
Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of bel de Bose-
klantenservice. Voor contactgegevens raadpleegt u de lijst met contactgegevens 
aan het eind van deze handleiding of gaat u naar http://global.Bose.com.

SoundLink® Bluetooth®-luidspreker III Voeding Netadapters
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Gebruik
Aansluiten op het lichtnet
De eerste keer dat u de SoundLink® Bluetooth®-luidspreker III gebruikt, sluit u deze 
op het lichtnet aan en laadt u de accu drie uur op. U kunt beginnen de luidspreker 
te gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

1. Afhankelijk van het type voeding:

a.  Klap de poten van de voeding uit.

Of 

b. Schuif de netadapter voor uw regio op de voeding.
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2. Sluit het gelijkstroomsnoer van de voeding aan op het aansluitpunt voor 
gelijkstroom aan de achterkant van de luidspreker.

3. Sluit de voeding aan op een werkend stopcontact.

De luidspreker geeft een toon om te bevestigen dat deze is aangesloten op het 
lichtnet, en het opladen begint. Aan de voorkant van de luidspreker knippert de 
batterijstatusindicator  geel om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. 
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Een apparaat aan de luidspreker koppelen en 
daarmee verbinden
Voordat u naar muziek van de Bose® Soundlink® Bluetooth®-luidspreker III 
kunt luisteren, moet u uw Bluetooth-apparaat aan de luidspreker koppelen en 
daarmee verbinden. 

De eerste keer configureren
De eerste keer dat u de luidspreker aanzet, is deze gereed om te worden 
gekoppeld en verbonden met uw eerste apparaat.

1. Druk op de aan-uitknop  om de luidspreker aan te zetten. 

De Bluetooth-statusindicator  op de luidspreker knippert blauw om aan te 
geven dat de luidspreker detecteerbaar is.

2. Zet Bluetooth op het apparaat aan, ga naar de lijst met Bluetooth -apparaten 
en selecteer het apparaat met de naam “Bose SLIII”. Als het apparaat om een 
wachtwoord vraagt, voert u “0000” (vier nullen) in). 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

ConnectedBose SLIII

Wanneer het koppelen klaar is en het apparaat verbonden is met de 
luidspreker verandert de Bluetooth-statusindicator  op de luidspreker van 
knipperend blauw in continu wit en geeft de luidspreker een toon.

Opmerking:  Als de luidspreker na vijf minuten wordt uitgeschakeld, is deze niet 
gekoppeld aan of verbonden met uw apparaat. Zet de luidspreker 
uit en weer aan en probeer het apparaat opnieuw te koppelen. 
Zie “Problemen oplossen” op pagina 16.

Gebruik
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Een ander apparaat aan de luidspreker toevoegen 
Koppel een ander apparaat aan de luidspreker door de luidspreker detecteerbaar 
te maken.

1. Druk op Bluetooth®  op de luidspreker, zodat de Bluetooth-statusindicator 
blauw  knippert.

2. Zet Bluetooth op het apparaat aan, ga naar de lijst met Bluetooth -apparaten 
en selecteer het apparaat met de naam “Bose SLIII”. Als het apparaat om een 
wachtwoord vraagt, voert u “0000” (vier nullen) in). 

Wanneer het apparaat verbinding maakt met de luidspreker wordt de 
Bluetooth -statusindicator continu wit.

Opmerking:  U kunt schakelen tussen verbinding maken, verbonden en 
detecteerbaar door op Bluetooth op de luidspreker te drukken. 

Geheugen van de luidspreker
De luidspreker kan maximaal zes gekoppelde apparaten onthouden. Als u de 
luidspreker met nog een apparaat koppelt, is het eerder verbonden apparaat niet 
langer aan de luidspreker gekoppeld

Opmerking:  Om alle apparaten uit het geheugen van de luidspreker te wissen, 
drukt u op de Bluetooth -knop op de luidspreker en houdt u 
deze ingedrukt (ongeveer 10 seconden) tot u een toon hoort. Alle 
apparaten worden uit het geheugen gewist en de luidspreker wordt 
detecteerbaar.

Een apparaat opnieuw verbinden
Bij het aanzetten maakt de luidspreker opnieuw verbinding met een apparaat in het 
geheugen, beginnend met het laatst verbonden apparaat. Als het laatst verbonden 
apparaat niet beschikbaar is, maakt de luidspreker verbinding met het op een na 
laatst verbonden apparaat, enzovoort. De luidspreker zoekt gedurende ongeveer 
30 seconden naar een gekoppeld apparaat.

Overschakelen naar een ander apparaat
U kunt de luidspreker overschakelen van het verbonden apparaat naar een ander 
eerder gekoppeld apparaat. Het apparaat waarnaar u overschakelt, moet zich in 
het geheugen van de luidspreker bevinden.

1. Zorg dat Bluetooth aanstaat op het eerder gekoppelde apparaat.

2. Druk op Bluetooth  op de luidspreker om deze detecteerbaar te maken. 

De Bluetooth-statusindicator  op de luidspreker knippert blauw om aan te 
geven dat de luidspreker detecteerbaar is.

3. Selecteer op het apparaat “Bose SLIII” in de lijst met Bluetooth-apparaten. 

De Bluetooth-statusindicator knippert wit terwijl de luidspreker probeert 
verbinding te maken met het apparaat.

Wanneer de verbinding tussen de luidspreker en het Bluetooth-apparaat tot 
stand is gebracht, verandert de Bluetooth-statusindicator van knipperend in 
continu wit en geeft de luidspreker een toon.

Gebruik
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Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen bevinden zich aan de bovenkant van de luidspreker.

Bedieningsknop Beschrijving
Druk op deze knop om de luidspreker aan of uit te zetten.

•	 Wanneer Bluetooth® de geselecteerde bron is, probeert de 
luidspreker opnieuw verbinding te maken met het laatst 
verbonden apparaat. Als er geen gekoppelde apparaten zijn, 
wordt de luidspreker detecteerbaar. Zie “Een apparaat aan de 
luidspreker koppelen en daarmee verbinden” op pagina 9. 

•	 Als de luidspreker op batterijvoeding werkt, houdt u de knop 
ingedrukt en kijkt u naar de batterijstatusindicator. Zie “De batterij 
controleren” op pagina 14.

•	 Als de luidspreker niet binnen 30 minuten wordt gebruikt, 
wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld om de 
werkingsduur van de batterij te verlengen.

Druk op deze knop om de Bluetooth -bron te selecteren.

•	 De luidspreker probeert verbinding te maken met het laatst 
gekoppelde apparaat. Als er geen gekoppelde apparaten zijn, 
wordt de luidspreker detecteerbaar.

•	 Als Bluetooth bezig is verbinding te maken of verbonden is, 
drukt u op de knop om de luidspreker in detectiemodus te 
zetten en koppelen met een ander Bluetooth-apparaat mogelijk 
te maken. Druk nogmaals op de knop om terug te gaan naar 
verbindingsmodus.

Druk op deze knop om te luisteren naar een apparaat dat is 
aangesloten op de AUX-aansluiting. Zie “Een apparaat aansluiten 
met behulp van de AUX-aansluiting” op pagina 13.

Druk op deze knop om het geluid van de luidspreker uit/in te 
schakelen.

Druk op deze knop om het luidsprekervolume stapsgewijs lager te 
zetten. Houd de knop ingedrukt om het volume continu te verlagen.

Druk op deze knop om het luidsprekervolume stapsgewijs hoger te 
zetten. Houd de knop ingedrukt om het volume continu te verhogen.
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Systeemstatusindicators
De statusindicators lichten op om aan te geven dat de status van een audiobron of 
luidspreker geactiveerd is. De statusindicators bevinden zich aan de voorkant van 
de luidspreker.

Statusindicator Systeemstatus

Geeft de Bluetooth® -status van de luidspreker aan wanneer de 
Bluetooth-bron wordt geselecteerd. Zie “Een apparaat aan de 
luidspreker koppelen en daarmee verbinden” op pagina 9.

•	 Knipperend blauw lampje – Detecteerbaar en gereed om met 
een apparaat te koppelen.

•	 Knipperend wit lampje – Bezig verbinding te maken met een 
gekoppeld apparaat.

•	 Continu brandend wit lampje – Verbonden met een 
gekoppeld apparaat. 

•	 Knippert wanneer het volume van de luidspreker hoger of lager 
wordt gezet, wanneer Bluetooth de bron is. Wanneer de indicator 
tweemaal knippert, is het maximum- of minimumvolume bereikt.

•	 De luidspreker speelt het geluid van de bron af die is aangesloten 
op de AUX IN -aansluiting.

•	 Knippert wanneer het volume van de luidspreker hoger of lager 
wordt gezet, wanneer AUX de bron is. Wanneer de indicator 
tweemaal knippert, is het maximum- of minimumvolume bereikt.

Knippert wanneer het geluid wordt uitgeschakeld. 

Geeft het laadniveau van de batterij of de oplaadstatus aan. 
Zie “De batterij controleren” op pagina 14.
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Een apparaat aansluiten met behulp van de AUX-
aansluiting
U kunt de luidspreker gebruiken met elk apparaat dat voorzien is van een uitgang 
voor hoofdtelefoon of audio. Voor deze functie hebt u een stereo-audiokabel met 
3,5mm-stekker aan één uiteinde nodig om aan te sluiten op de AUX IN-ingang  
op de luidspreker. Dit type kabel is verkrijgbaar bij alle elektronicawinkels.

Gebruik van de AUX IN-aansluiting:

1. Sluit de kabel van het audioapparaat aan op de AUX IN-aansluiting  aan de 
achterkant van de luidspreker.

2. Druk op de aan-uitknop  op de luidspreker.

3. Druk op AUX op de luidspreker.

4. Zet het volume van het verbonden apparaat op bijna maximaal en stel het 
volume vervolgens in met de volumeknoppen van de luidspreker.

Opmerkingen:

•	 Als het aangesloten apparaat gedurende 30 minuten stopt met het afspelen van 
audio wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

•	 De SERVICE-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker dient uitsluitend 
voor software-updates. Deze kan niet worden gebruikt om een audioapparaat 
te verbinden.
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Gebruik op batterijen
De gebruiksduur van de batterij varieert afhankelijk van de afgespeelde content 
en de geluidssterkte waarmee u deze afspeelt. Bij normaal gebruik bedraagt de 
gebruiksduur van de batterij van de luidspreker maximaal 14 uur.

De batterij controleren
Wanneer de luidspreker wordt aangezet, licht de batterijstatusindicator kort op en 
gaat vervolgens uit om de batterij te sparen. Als de batterij echter moet worden 
opgeladen, licht de batterijstatusindicator op en blijft deze rood knipperen tot de 
luidspreker op het lichtnet wordt aangesloten en de batterij begint op te laden.

Om het laadniveau van de batterij te controleren, houdt u de aan-uitknop  op de 
luidspreker ingedrukt en kijkt u naar de batterijstatusindicator.

Groen, continu brandend Volledig opgeladen

Geel, continu brandend Half opgeladen

Rood, knipperend Moet worden opgeladen

De batterij opladen
De batterijstatusindicator op de luidspreker knippert rood wanneer de batterij moet 
worden opgeladen. 

Om de luidspreker op te laden, sluit u deze op het lichtnet aan (zie “Aansluiten op 
het lichtnet” op pagina 7). De luidspreker geeft een toon om te bevestigen dat 
deze op het lichtnet is aangesloten. De aanbevolen laadtijd om de batterij volledig 
op te laden bedraagt drie uur. De batterijstatusindicator geeft de oplaadstatus aan. 
U kunt de luidspreker gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

Geel, knipperend De batterij wordt opladen

Groen, continu brandend De batterij is volledig 
opgeladen

Batterijspaarstand
Wanneer de luidspreker niet op het lichtnet is aangesloten en langer dan 24 dagen 
niet is gebruikt, wordt de batterijspaarstand geactiveerd om ontladen van de 
batterij te voorkomen. Om de luidspreker opnieuw te activeren, sluit u deze op het 
lichtnet aan (zie “Aansluiten op het lichtnet” op pagina 7).
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Tips voor het plaatsen van de luidspreker
Wanneer u de luidspreker binnenshuis gebruikt, kan de toonkwaliteit variëren 
afhankelijk van waar in de kamer u de luidspreker plaatst. 

Als u de luidspreker buitenshuis gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat de 
toonkwaliteit verandert naarmate u zich op grotere afstand van de luidspreker bevindt. 

Volg deze richtlijnen bij het plaatsen van de luidspreker:

•	 De luidspreker is zodanig ontworpen dat deze het beste klinkt wanneer deze op 
een oppervlak op een hoogte van circa 60 tot 120 cm wordt geplaatst.

•	 Voor de beste basweergave moet de achterkant van de luidspreker bij een 
muur worden geplaatst, maar niet direct tegen de muur aan. De basweergave 
vermindert naarmate de luidspreker zich verder van de muur bevindt. Leg de 
luidspreker niet op de achterkant. Het geluid komt zowel uit de voorkant als de 
achterkant van het apparaat.

•	 De luidspreker mag niet in een kleine ruimte worden geplaatst die alleen aan de 
voorkant open is, omdat dit afbreuk doet aan de geluidskwaliteit.

•	 Plaats de luidspreker niet op een nat of vuil oppervlak.

Gebruik
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Problemen oplossen

Probleem Wat te doen

De luidspreker 
kan niet 
worden 
aangezet

Bij gebruik van netspanning: 
• Controleer of het systeem is aangesloten op een werkend stopcontact.
• Controleer of u de Bose®-voeding gebruikt die u bij de luidspreker hebt gekregen of een 

Bose-lader die ontworpen is voor de luidspreker.
Als de luidspreker op batterijvoeding werkt, kan het zijn dat de batterij in spaarstand staat 
of leeg is. Sluit de luidspreker aan op een werkend stopcontact om de batterij te activeren 
en op te laden.

Kan de 
luidspreker 
niet koppelen 
met mijn 
Bluetooth®-
apparaat

• Controleer of de luidspreker detecteerbaar is (de Bluetooth-statusindicator knippert 
blauw). Zie “Een apparaat aan de luidspreker koppelen en daarmee verbinden” 
op pagina 9.

• Controleer of Bluetooth ingeschakeld is op het apparaat.
• Controleer of u “Bose SLIII” hebt geselecteerd in de lijst met Bluetooth-apparaten op uw 

apparaat en of de verbinding bevestigd is door uw apparaat. 
• Het kan zijn dat het Bluetooth-apparaat zich buiten bereik bevindt. Probeer het apparaat 

dichter bij de luidspreker te plaatsen.
• Zet zo mogelijk alle andere Bluetooth-apparaten in de nabijheid uit of schakel de 

Bluetooth-functionaliteit van deze apparaten uit.
• Controleer of uw apparaat het A2DP (stereo Bluetooth)-profiel ondersteunt.
• Wanneer u een apparaat koppelt aan een pc of Mac-computer en daarmee verbinding 

maakt, zorgt u dat u de SoundLink® Bluetooth®-luidspreker III hebt geselecteerd als het 
audio-uitgangsapparaat in het menu Audio-instellingen van de computer. Het kan nodig 
zijn een audiotrack af te spelen om de verbinding af te ronden (zie de informatie van de 
fabrikant van de computer voor gedetailleerde instructies).

• Raadpleeg de gebruikershandleiding, het helpsysteem of de technische ondersteuning 
voor uw Bluetooth-apparaat om te leren hoe u dit aan andere Bluetooth-apparaten koppelt.

• Zet de luidspreker uit en weer aan, koppel het apparaat en maak verbinding. 
Zie “De eerste keer configureren” op pagina 9 en “Een ander apparaat aan de 
luidspreker toevoegen” op pagina 10.

• Reset de luidspreker. Houd de knop Geluid uit tien seconden ingedrukt tot alle 
statusindicators kort oplichten en de luidspreker wordt uitgeschakeld. Zet de luidspreker 
weer aan en koppel het apparaat.

• Controleer of er een software-update is voor uw Bluetooth-apparaat of ga naar owners.
Bose.com voor updates voor de Bose® SoundLink®-luidspreker III.

Een gekoppeld 
Bluetooth-
apparaat kan 
niet met de 
luidspreker 
worden 
verbonden

• Controleer of de luidspreker detecteerbaar is (de Bluetooth-statusindicator knippert 
blauw). Zie “Een apparaat aan de luidspreker koppelen en daarmee verbinden” 
op pagina 9.

• Controleer of Bluetooth ingeschakeld is op het apparaat.
• Het kan zijn dat het apparaat zich buiten bereik bevindt. Probeer het apparaat dichter bij 

de luidspreker te plaatsen.
• Zet het apparaat uit en weer aan en verbind het met de luidspreker. Zie “Een apparaat 

opnieuw verbinden” op pagina 10.
• Zet zo mogelijk alle andere Bluetooth-apparaten in de nabijheid uit of schakel de 

Bluetooth-functionaliteit van deze apparaten uit.
• Reset de luidspreker. Houd de knop Geluid uit tien seconden ingedrukt tot alle 

statusindicators kort oplichten en de luidspreker wordt uitgeschakeld. Zet de luidspreker 
weer aan en maak verbinding met het apparaat. 

• Wis het geheugen van de luidspreker. Koppel het apparaat opnieuw en maak opnieuw 
verbinding met de luidspreker. Zie “Geheugen van de luidspreker” op pagina 10 en 
“De eerste keer configureren” op pagina 9. 
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Probleem Wat te doen

De luidspreker 
geeft aan dat 
er verbinding 
is, maar speelt 
geen muziek af

• Controleer of het apparaat waarnaar u wilt luisteren verbonden is met de luidspreker en 
geluid afspeelt.

• Controleer of het geluid van de luidspreker niet is uitgeschakeld en of het volume niet 
op het minimum staat.

• Zet het volume op het apparaat hoger.
• Het kan zijn dat het Bluetooth®-apparaat zich buiten bereik bevindt. Probeer het 

apparaat dichter bij de luidspreker te plaatsen.
• Plaats het apparaat weg van apparaten die elektromagnetische storing genereren, zoals een 

ander Bluetooth-apparaat, een draadloze telefoon, magnetron of draadloze router. 
• Zet zo mogelijk alle andere Bluetooth-apparaten in de omgeving uit of schakel daarop de 

Bluetooth-functionaliteit uit en maak opnieuw verbinding met het apparaat dat u wilt horen. 
• Raadpleeg de gebruikershandleiding, het helpsysteem of de technische ondersteuning 

voor uw Bluetooth-apparaat om te leren hoe u dit aan andere Bluetooth-apparaten koppelt.
• Zet de luidspreker uit en weer aan. 
• Reset de luidspreker. Houd de knop Geluid uit tien seconden ingedrukt tot alle 

statusindicators kort oplichten en de luidspreker wordt uitgeschakeld. Zet de luidspreker 
weer aan en maak verbinding met het apparaat.

Slechte 
geluidskwa-
liteit van een 
Bluetooth-
apparaat

Sluit het Bluetooth-apparaat op de luidspreker aan met behulp van de AUX-aansluiting. 
Als de geluidskwaliteit verbetert met de AUX-aansluiting probeert u de volgende 
oplossingen:
• Het kan zijn dat het Bluetooth-apparaat zich buiten bereik bevindt. Probeer het apparaat 

dichter bij de luidspreker te plaatsen.
• Plaats het apparaat weg van apparaten die elektromagnetische storing genereren, zoals een 

ander Bluetooth-apparaat, een draadloze telefoon, magnetron of draadloze router.
• Sluit een aantal toepassingen af op het apparaat. Als er meerdere toepassingen 

draaien, kan de hoeveelheid interne hulpbronnen die beschikbaar is om audio uit 
te zenden verminderd zijn. Het sluiten van niet-essentiële toepassingen kan de 
audiokwaliteit verbeteren.

• Probeer Wi-Fi® op het apparaat uit te schakelen om de geluidskwaliteit te verbeteren.
• Probeer het apparaat uit de luidspreker te wissen door Bluetooth op het apparaat uit te 

schakelen. Koppel het apparaat en de luidspreker opnieuw.
• Als u het apparaat in uw zak hebt, probeert u dit in de open lucht te plaatsen, zonder dat 

uw lichaam zich tussen het apparaat en de luidspreker bevindt.
• Zet de luidspreker uit en weer aan.
• Reset de luidspreker. Houd de knop Geluid uit tien seconden ingedrukt tot alle 

statusindicators kort oplichten en de luidspreker wordt uitgeschakeld. Zet de luidspreker 
weer aan, koppel het apparaat en maak verbinding.

• Controleer of er een software-update is voor uw Bluetooth-apparaat of ga naar owners.
Bose.com voor updates voor de Bose® SoundLink®-luidspreker III.

Geen audio 
of slechte 
geluidskwa-
liteit van een 
AUX-apparaat

• Controleer of het aangesloten apparaat aanstaat en audio afspeelt.
• Controleer of de 3,5mm-stekker van de stereokabel volledig in de aansluiting op de 

luidspreker is gestoken en het andere uiteinde in de aansluiting op het AUX-apparaat. 
• Druk op AUX op de luidspreker en controleer of de AUX-statusindicator brandt.
• Controleer of het geluid van de luidspreker niet is uitgeschakeld en of het volume niet 

op het minimum staat.
• Als er geen geluid is, zet u het volume op het AUX-apparaat hoger.
• Als de geluidskwaliteit slecht is, zet u het volume op het AUX-apparaat lager.
• Probeer een andere AUX-kabel te gebruiken. 
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De batterij vervangen
De batterij moet worden vervangen als:

•	 de batterijstatusindicator na tien uur laden nog steeds geel is.

•	 de gebruiksduur van de batterij sterk afneemt.

Alleen Bose kan de batterij in uw luidspreker vervangen. Als u een nieuwe batterij 
nodig hebt, neemt u contact op met de Bose-organisatie in uw land/regio. Voor 
contactgegevens raadpleegt u de lijst met contactgegevens aan het eind van deze 
handleiding of gaat u naar http://global.Bose.com.

De luidspreker schoonmaken
U kunt de buitenkant van het product schoonmaken door deze af te nemen met 
een zachte, droge doek.

•	 Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.

•	 Zorg dat er geen vloeistoffen of voorwerpen in de openingen terechtkomen.

Contact opnemen met de klantenservice
Voor vragen over de Bose® SoundLink® Bluetooth®-luidspreker III neemt u 
contact op met uw plaatselijke Bose-dealer. Voor contactgegevens raadpleegt 
u de lijst met contactgegevens aan het eind van deze handleiding of gaat u naar 
http://global.Bose.com.

Beperkte garantie
De Bose® SoundLink® Bluetooth®-luidspreker III 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.

Technische informatie
Voeding

Ingang: 100 - 240 V , 50/60 Hz, 600 mA 
Uitgang: 17 V gelijkstroom, max. 1 A

Ingangsspanning

Ingang: 17 - 20 V gelijkstroom, max. 1 A

Afmetingen

13,5 cm H x 25,6 cm B x 4,8 cm D

Gewicht

1,37 kg

Temperatuurbereik voor gebruik

0 °C tot +  °C45
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