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Säkerhet

Läs bruksanvisningen
Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt 
och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara handboken för framtida referens.

Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig 
spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.

Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa användaren om att det finns 
viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.

VARNING!
•  För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
•  Utsätt inte systemet för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på 

systemet eller i närheten av det. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att 
du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.

•  Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
• Använd bara laddare som rekommenderas för utrustningen.
•  Batteriet måste laddas upp före användning. Använd alltid korrekt laddare och läs tillverkarens 

anvisningar eller utrustningshandbok om du vill ha laddningsanvisningar.
•  Efter långa lagringsperioder kanske det är nödvändigt att ladda och ladda ur batterierna flera gånger för 

att uppnå maximala prestanda.
•  Batterier uppnår bästa prestanda när de används i normal rumstemperatur (20 °C +/- 5 °C).
•  Låt inte batteriet sitta i allt för länge sedan det laddats klart.
•  Batteriet får inte utsättas för hetta, till exempel solsken, eld eller motsvarande.
•  Utsätt inte batterier för mekaniska stötar.
•  Om vätska läcker ut från batteriet i utrustningen ska du se till att vätskan inte kommer i kontakt med 

huden eller ögonen. Om detta inträffar tvättar du det påverkade området med rikligt med vatten och 
söker omedelbart läkarvård.

•  Använd bara batterier som rekommenderas för utrustningen.
• Se till att batteriet är rent och tort.
• Kontakta Bose kundtjänst om du behöver ett nytt batteri.

Ordet Bluetooth® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation använder dessa under 
licensansvar. 
Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.
©2018 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan 
föregående skriftlig tillåtelse.

2 - Svenska



Svenska - 3

Säkerhet

Varning! Produkten innehåller magnetiskt material. Kontakta din läkare om du har frågor om produkten 
kan påverka implantat av medicinsk enhet.

VARNING! Gör aldrig några modifieringar i system eller i tillbehör. Otillåtna ändringar kan äventyra 
säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.
 

TÄNK PÅ FÖLJANDE:
•  På undersidan finns en etikett med information om produkten.
•  Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att 

komma åt och använda denna kontakt.
•  Nätadaptern som medföljer produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för 

utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
•  Produkten är endast avsedd att användas med den medföljande nätadaptern eller med en Bose®-nätadapter eller 

laddare som konstruerats för den här produkten.

Viktiga säkerhetsanvisningar
1.  Läs de här anvisningarna.
2.  Behåll anvisningarna.
3.  Ge akt på alla varningar.
4.  Följ alla anvisningar.
5.  Använd inte produkten i närheten av vatten.
6.  Rengör endast med en torr trasa.
7.   Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8.   Installera inte produkten nära någon värmekälla (t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller någon annan 

apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9.   Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

10.   Koppla bort apparaten från eluttaget när åskan går eller om apparaten inte ska användas under en längre period.
11.   Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på 

kabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har 
utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats.

Information om produkter som genererar elektriska störningar
Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för 
radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Den får inte kopplas samman med 
annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.
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.
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Endast USA
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 slås 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 vägguttag 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 det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Kanada
Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003.
Den här enheten uppfyller villkoren enligt RSS-standarden i Industry Canada-licensundantaget. Följande två villkor 
ställs för användning: (1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, 
inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
Uteffekt: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz

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

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar 

Namn

Giftiga eller farliga ämnen eller delar

Bly 
(Pb)

Kvicksilver 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Sexvärdig 
(CR(VI))

Polyklorerad 
bifenyl (PBB)

Polybrominated Diphenyl 
Ether (PBDE)

PCB:er X 0 0 0 0 0
Metall X 0 0 0 0 0
Plast 0 0 0 0 0 0
Högtalare X 0 0 0 0 0
Kablar X 0 0 0 0 0
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under 
gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006. 
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 SJ/T 11363-2006.

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem.

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer:  ___________________________________________________________________

Modellnummer:  __________________________________________________________________

Inköpsdatum:  ____________________________________________________________________

Vi föreslår att du sparar ditt inköpskvitto tillsammans med den här bruksanvisningen.
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Inledning
Översikt
Tack för att du köpte högtalaren Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III. Du kan 
nu använda din smartphone, surfplatta, bärbara dator eller annan Bluetooth-enhet 
för att lyssna trådlöst på musik där du befinner dig för stunden.

Funktioner

•	 Den trådlösa Bluetooth-länken eliminerar behovet av fysiska anslutningar för 
Bluetooth-enheter.

•	 Uppladdningsbara litiumjonbatterier ger dig många timmar med Bose-prestanda.

•	 AUX-kontakten använder du för att ansluta en musikkälla direkt till högtalaren.

•	 Synkronisera upp till sex Bluetooth-enheter.

•	 Enkel att ta med sig.

Uppackning
Öppna förpackningen och ta fram högtalaren och nätadaptern. Beroende på i 
vilken region du befinner dig kan det i förpackningen finnas extra stickkontakter 
för nätadaptern. Spara alla förpackningar. Dessa behövs om du måste skicka eller 
transportera systemet.

Om någon del av produkten verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta 
genast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundservice. 
Kontaktuppgifter finns i adresslistan i slutet av den här bruksanvisningen. Du kan 
även besöka http://global.Bose.com.

SoundLink® Bluetooth® speaker III Nätadapter Stickkontakter för 
nätadaptern
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Användning
Ansluta till nätström
Innan du använder SoundLink® Bluetooth® Speaker III första gången ska du ansluta 
den till ett vägguttag i tre timmar för att ladda upp batteriet. Du kan börja använda 
högtalaren medan batteriet laddas.

1. Beroende på vilken stickkontakt du använder:

a.  Dra ut stiften på nätadaptern.

eller, 

b. Sätt fast stickkontakten för din region i nätadaptern.
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Användning

2. Sätt in elsladdens enda ände i kontakten på baksidan av högtalaren.

3. Sätt i nätadaptern i ett fungerande vägguttag.

Högtalaren avger en signal som bekräftar anslutningen till vägguttaget och 
laddningens påbörjas. På högtalarens framsida blinkar batteristatuslampan 

 med ett gult sken för att visa att batteriet laddas.
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Synkronisera och ansluta en enhet med högtalaren
Innan du lyssnar på musik från din Bose® Soundlink® Bluetooth® speaker III måste 
du synkronisera och ansluta din Bluetooth-enhet till högtalaren.

Den första installationen
Första gången du sätter på högtalaren kan du synkronisera och ansluta den 
första enheten.

1. Tryck på strömbrytaren  för att sätta på högtalaren. 

Bluetooth-statuslampan  på högtalaren blinkar med blått sken som anger att 
högtalaren kan identifieras.

2. På din enhet aktiverar du Bluetooth, letar reda på Bluetooth-enheten i 
enhetslistan och väjer enheten med namnet ”Bose SLIII”. Om du uppmanas att 
ange ett lösenord anger du ”0000” (fyra nollor). 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

ConnectedBose SLIII

När synkroniseringen är klar och enheten är ansluten till högtalaren, kommer 
Bluetooth-statuslampan  på högtalaren att ändras från blinkade blått sken till 
fast vitt och du hör en signal från högtalaren.

Obs!  Om högtalaren stängs av efter fem minuter så är synkroniseringen inte gjord 
eller enheten är inte ansluten. Du ska då stänga av och sätta på högtalaren 
och göra om synkroniseringen. Se ”Felsökning” på sidan 16.

Användning
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Lägga till ytterligare en enhet till högtalaren
Synkronisera ytterligare en enhet till högtalaren genom att göra så att den kan 
identifieras.

1. Tryck på Bluetooth®  på högtalaren så att Bluetooth-statuslampan  börjar 
blinka med blått sken.

2. På din enhet aktiverar du Bluetooth, letar reda på Bluetooth-enheten i 
enhetslistan och väljer enheten med namnet ”Bose SLIII”. Om du uppmanas 
att ange ett lösenord anger du ”0000” (fyra nollor). 

När enheten ansluts till högtalaren kommer Bluetooth-statuslampan att lysa 
med ett fast vitt sken.

Obs!  Du kan växla mellan ansluter/ansluten och identifierbar genom att trycka på 
Bluetooth på högtalaren. 

Högtalarens minne
Högtalaren kan vara synkroniserad med sex enheter. Om du synkroniserar 
högtalaren med ytterligare en enhet kommer synkroniseringen för de fem senast 
använda enheterna att behållas.

Obs!  Om du vill rensa högtalarens minne från alla enheter trycker du ner och 
håller kvar Bluetooth®-knappen  i cirka 10 sekunder tills du hör en 
ljudsignal. Alla enheter rensas från minnet och högtalaren blir identifierbar.

Återansluta en enhet
När strömmen sätts på återansluts en enhet som finns i minnet, med början med 
den senast anslutna enheten. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig 
kommer högtalaren att anslutas till den näst sist anslutna enheten osv. Högtalaren 
söker efter en synkroniserad enhet i ca 30 sekunder.

Växla till en annan enhet
Du kan låta högtalaren byta från den anslutna enheten till en tidigare synkroniserad 
enhet. Den enhet som du växlar till måste finnas i högtalarens minne.

1. Kontrollera på den tidigare synkroniserade enheten att Bluetooth-funktionen 
är aktiverad.

2. Tryck på Bluetooth  på högtalaren så att högtalaren kan identifieras. 

Bluetooth-statuslampan  på högtalaren blinkar med blått sken som anger att 
högtalaren kan identifieras.

3. Välj ”Bose SLIII” i Bluetooth-enhetslistan på din enhet.

Bluetooth-statuslampan blinkar med vitt sken medan högtalaren försöker 
ansluta till enheten.

När högtalaren och Bluetooth-enheten är anslutna till varandra ändras 
Bluetooth-statuslampan från blinkande till fast vitt sken och du hör en signal 
från högtalaren.

Användning
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Användning

Kontrollknappar
Kontrollknapparna sitter på högtalarens ovansida.

kontrollknapp Beskrivning

Tryck här för att sätta på och stänga av högtalaren.

•	 När Bluetooth® är den valda källan kommer högtalaren att försöka 
återansluta till den senast anslutna enheten. Om det inte finns några 
synkroniserade enheter kommer högtalaren att bli identifierbar. 
Se ”Synkronisera och ansluta en enhet med högtalaren” på sidan 9. 

•	 Om du använder batteriet trycker och håller du ned för att kontrollera 
batteristatuslampan. Se ”Kontrollera batteriet” på sidan 14.

•	 Om högtalaren inte används inom 30 minuter kommer högtalaren 
automatiskt att stängas av för att bevara batteriet.

Tryck här för att välja Bluetooth -källa.

•	 Högtalaren försöker ansluta till den senast synkroniserade enheten. 
Om det inte finns några synkroniserade enheter kommer högtalaren 
att bli identifierbar. 

•	 Under eller efter Bluetooth-anslutningen trycker du för att 
ange att högtalaren kan identifieras och synkroniseras med 
en annan Bluetooth-enhet. Tryck här igen för att gå tillbaka till 
anslutningsläge.

Tryck om du vill lyssna på en enhet ansluten till AUX-kontakten. 
Se ”Ansluta en enhet via AUX-kontakten” på sidan 13.

Tryck här för att stänga av/slå på högtalarens ljud.

Tryck för att minska volymen stegvis. Tryck och håll för att minska 
volymen kontinuerligt.

Tryck för att öka volymen stegvis. Tryck och håll för att öka volymen 
kontinuerligt.
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Statuslampor
Statuslamporna tänds för att visa att en ljudkälla eller ett högtalarläge har 
aktiverats. Statuslamporna är placerade på högtalarnas framsida.

Statuslampa Systemstatus

Visar aktuell Bluetooth® -status för högtalaren när Bluetooth-källan är vald. 
Se ”Synkronisera och ansluta en enhet med högtalaren” på sidan 9.

•	 Blinkar med blått sken – Identifierbar och klar för synkronisering 
med en enhet.

•	 Blinkar med vitt sken – Försöker ansluta till en synkroniserad enhet.

•	 Lyser med fast vitt sken – Ansluten till en synkroniserad enhet. 

•	 Blinkar när högtalarvolymen höjs eller sänks när det är en Bluetooth-
källa. När lampan blinkar två gånger har högsta eller lägsta volym 
ställts in.

•	 Högtalaren spelar upp källan som är ansluten till AUX IN-ingången ( ).

•	 Blinkar när högtalarvolymen höjs eller sänks när det är en AUX-källa. 
När lampan blinkar två gånger har högsta eller lägsta volym ställts in.

Blinkar när ljudet är avstängt. 

Indikerar batteri- eller laddningsstatus. Se ”Kontrollera batteriet” 
på sidan 14.
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Ansluta en enhet via AUX-kontakten
Du kan använda högtalarna med alla enheter som har utgångar för hörlurar eller 
ljud. För att den här funktionen ska fungera måste du använda en stereoljudkabel 
med en 3,5 mm kontakt för att kunna ansluta till AUX IN-ingången  i högtalaren. 
Du kan köpa den här kabeltypen i vanliga elektronikbutiker.

Så här använder du AUX-kontakten:

1. Sätt in kabeln från ljudenheten i AUX IN-ingången  på baksidan av 
högtalaren.

2. Tryck på strömbrytaren .

3. Tryck på AUX på högtalaren.

4. Justera volymen på den anslutna enheten till nära maximum och använd 
sedan volymknapparna på högtalaren för att justera volymen.

Obs!

•	 Om en ansluten enhet inte spelar upp ljud under 30 minuter stängs högtalaren 
automatiskt av för att spara på batteriet.

•	 SERVICE-kontakten på baksidan av högtalaren ska endast användas för 
programuppdateringar. Den kan inte användas för att ansluta en ljudenhet.
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Användning

Använda batteriet när du använder enheten
Batteriprestandan varierar med vad som spelas upp och hur högt ljudet är under 
uppspelningen. Vid normal användning räcker laddningen upp till 14 timmar.

Kontrollera batteriet
När högtalaren sätts på tänds batteristatuslampan en kort stund, därefter släcks 
den för att spara på batteriet. Om emellertid batteriet behöver laddas blinkar 
batteristatuslampan med ett rött sken tills högtalaren ansluts till nätadaptern och 
batteriladdningen startar.

Om du vill kontrollera batterinivån håller du ned strömknappen  på högtalaren 
och tittar på batteristatuslampan

Lyser med fast grönt sken Fulladdat

Fast gult sken Halvladdat

Blinkar med rött sken Uppladdning krävs

Ladda batteriet
Batteristatuslampan på högtalaren blinkar med rött sken när batteriet behöver laddas. 

Om du vill ladda högtalaren ansluter du den till vägguttaget (se ”Ansluta till 
nätström” på sidan 7). Från högtalaren hörs nu en ljudsignal som bekräftar att 
strömmen är ansluten. Rekommenderad uppladdningstid är tre timmar för att ladda 
batteriet helt. Batteristatuslampan visar aktuell laddningsstatus. Du kan använda 
högtalaren medan den laddas.

Blinkar med gult sken Batteriet laddas

Lyser med fast grönt sken Batteriet är fulladdat

Batteriets skyddsläge
Om högtalaren är frånkopplat och inte används på 24 dagar, kommer batteriet att 
försättas i skyddat läge för att bevara laddningen. Om du vill aktivera högtalaren 
igen ansluter du den till strömuttaget (se ”Ansluta till nätström” på sidan 7).
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Tips om hur du ska placera högtalaren
När du använder högtalaren inomhus kan tonkvaliteten variera beroende på var 
högtalaren placeras i rummet. 

När du använder högtalaren utomhus kommer tonkvaliteten att ändras vartefter du 
flyttar längre bort från högtalaren. 

Tänk på följande när du placerar högtalaren:

•	 För bästa ljudkvalitet bör högtalaren placeras på en yta som är mellan 60 och 
120 cm högt.

•	 För bästa basrespons ska baksidan av högtalaren placeras i närheten av en 
vägg, men inte direkt mot väggen. Basresponsen minskar vartefter högtalaren 
flyttas bort från väggen. Lägg inte ner högtalaren på baksidan. Ljud sänds ut 
både från framsidan och baksidan på högtalaren.

•	 Placera inte högtalaren i trånga utrymmen eftersom detta påverkar ljudkvaliteten.

•	 Placera inte högtalaren på våta eller smutsiga ytor.

Användning
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Underhåll

Felsökning

Problem Åtgärd

Högtalaren 
sätts inte på

Om du använder nätadaptern:
• Kontrollera att högtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
• Kontrollera att du använder Bose®-adaptern som levereras med högtalaren eller en 

tillbehörsladdare från Bose som är anpassad för högtalaren.
Om du använder batteriet kan det vara försatt i skyddat läge eller så kan det vara urladdat. 
Anslut det till ett fungerande vägguttag för att återställa och ladda upp batteriet.

Det går inte att 
synkronisera 
högtalaren 
med min 
Bluetooth®-
enhet

• Kontrollera att högtalaren går att identifiera (lampan för Bluetooth-statuslampan blinkar 
med blått sken). Se ”Synkronisera och ansluta en enhet med högtalaren” på sidan 9.

• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i enheten.
• Kontrollera att du valt ”Bose SLIII” i Bluetooth-enhetslistan på enheten och att 

anslutningen har bekräftats i enheten.
•	Bluetooth-enheten kanske inte finns inom täckningsområdet. Prova med att flytta den 

närmare högtalaren.
• Stäng om möjligt av andra Bluetooth-enheter i närheten eller inaktivera deras Bluetooth-

funktion.
• Kontrollera att din enhet har stöd för A2DP-profilen (stereo-Bluetooth).
• När du synkroniserar och ansluter en PC-dator eller en Mac ska du kontrollera att 

du valt SoundLink® Bluetooth® speaker III som ljudutdataenhet i ljudinställningarna 
på datorn. Du måste kanske spela upp ett ljudspår för att avsluta anslutningen 
(se datortillverkarens anvisningar).

• Mer information om hur du synkroniserar Bluetooth-enheter får du genom 
bruksanvisningar, hjälpsystem och teknisk support för Bluetooth-enheten.

• Stäng av och sätt på högtalaren, och synkronisera och anslut din enhet. Se ”Den första 
installationen” på sidan 9 och ”Lägga till ytterligare en enhet till högtalaren” på sidan 10.

• Återställ högtalaren. Tryck och håll ned Mute på högtalaren i 10 sekunder tills 
alla statuslampor tänds och högtalaren stängs av. Sätt på högtalaren på nytt och 
synkronisera enheten.

• Kontrollera om det finns några programuppdateringar för Bluetooth-enheten eller gå till 
owners.Bose.com och sök efter uppdateringar för SoundLink® Bluetooth® speaker III.

Synkroniserad 
Bluetooth-
enhet ansluts 
inte till 
högtalaren

• Kontrollera att högtalaren går att identifiera (lampan för Bluetooth-statuslampan blinkar 
med blått sken). Se ”Synkronisera och ansluta en enhet med högtalaren” på sidan 9.

• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i enheten.
• Enheten kanske inte finns inom täckningsområdet. Prova med att flytta den närmare 

högtalaren.
• Stäng av och sätt på enheten, och anslut den sedan till högtalaren. Se ”Återansluta en 

enhet” på sidan 10.
• Stäng om möjligt av andra Bluetooth-enheter i närheten eller inaktivera deras Bluetooth-

funktion.
• Återställ högtalaren. Tryck och håll ned Mute på högtalaren i 10 sekunder tills alla 

statuslampor tänds och högtalaren stängs av. Sätt på högtalaren på nytt och anslut enheten. 
• Rensa högtalarens minne. Synkronisera och anslut enheten till enheten på nytt. 

Se ”Högtalarens minne” på sidan 10 och ”Den första installationen” på sidan 9. 
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Problem Åtgärd

Högtalaren 
indikerar en 
anslutning, 
men spelar 
inte upp musik

• Kontrollera att den enhet du vill använda är ansluten till högtalaren och att ljud spelas 
upp från den.

• Kontrollera att högtalarljudet inte är avstängt och att högtalarvolymen är uppskruvad.
• Skruva upp volymen på enheten.
•	Bluetooth®-enheten finns kanske inte inom täckningsområdet. Prova med att flytta den 

närmare högtalaren.
• Flytta bort enheten från andra enheter som genererar elektromagnetiska störningar, 

till exempel en annan Bluetooth-aktiverad enhet, en trådlös telefon, en mikrovågsugn 
eller en trådlös router. 

• Om det är möjligt ska du stänga av alla närliggande Bluetooth-enheter eller inaktivera 
Bluetooth-funktionen i dem och sedan återansluta enheten som du vill lyssna på.

• Mer information om hur du synkroniserar Bluetooth-enheter får du genom 
bruksanvisningar, hjälpsystem och teknisk support för Bluetooth-enheten.

• Stäng av och slå på högtalaren. 
• Återställ högtalaren. Tryck och håll ned Mute på högtalaren i 10 sekunder tills alla 

statuslampor tänds och högtalaren stängs av. Sätt på högtalaren på nytt och anslut enheten.

Dålig 
ljudkvalitet från 
en Bluetooth-
enhet

Anslut Bluetooth-enheten till högtalaren med hjälp av AUX-anslutningen. 
Om ljudkvaliteten förbättras med AUX-anslutningen testar du följande lösningar:
•	Bluetooth-enheten kanske inte finns inom täckningsområdet. Prova med att flytta den 

närmare högtalaren.
• Flytta bort enheten från andra enheter som genererar elektromagnetiska störningar, till 

exempel en annan Bluetooth-aktiverad enhet, en trådlös telefon, en mikrovågsugn eller 
en trådlös router.

• Minska antalet program som körs på enheten. Om du kör många program kan de 
interna resurserna som används för att överföra radiosignaler minska. Ljudkvaliteten 
kan förbättras om du stänger program som inte behöver användas.

• Stäng av den trådlösa kommunikationen på enheten för att få bättre ljudkvalitet.
• Koppla från enheten från högtalaren genom att inaktivera Bluetooth på enheten. 

Synkronisera enheten med högtalaren igen.
• Om enheten ligger i din ficka placerar du den fritt, så att din kropp inte kommer mellan 

enheten och högtalaren.
• Stäng av och slå på högtalaren.
• Återställ högtalaren. Tryck och håll ned Mute på högtalaren i 10 sekunder tills 

alla statuslampor tänds och högtalaren stängs av. Sätt på högtalaren på nytt, 
och synkronisera och anslut enheten.

• Kontrollera om det finns några programuppdateringar för Bluetooth-enheten eller gå till 
owners.Bose.com och sök efter uppdateringar för SoundLink® Bluetooth® speaker III.

Inget eller 
dåligt ljud från 
AUX-enheten

• Kontrollera att den anslutna enheten är påslagen och att ljud spelas.
• Kontrollera att 3,5 mm-kontakten är ordentligt isatt i högtalaren och att den andra änden 

är ansluten till AUX-enheten.
• Tryck på AUX på högtalaren och kontrollera att AUX-statuslampan är tänd.
• Kontrollera att högtalarljudet inte är avstängt och att volymen är uppskruvad.
• Om du inte hör något ljud ökar du volymen på AUX-enheten.
• Om ljudkvaliteten är dålig ska du prova med att sänka volymen på AUX-enheten.
• Använd en annan AUX-kabel.
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Byta ut batteriet
Batteriet ska bytas när:

•	 Batteristatuslampan fortfarande blinkar med gult sken efter tio timmars laddning.

•	 Tiden för hur länge du kan använda batteriet minskar.

Endast Bose kan byta ut batteriet i högtalaren. Kontakta Bose där du befinner dig 
om du behöver ett nytt batteri. Kontaktuppgifter finns i adresslistan i slutet av den 
här bruksanvisningen. Du kan även besöka http://global.Bose.com.

Göra ren högtalaren
Torka av utsidan med en mjuk och torr trasa.

•	 Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller sprejer.

•	 Låt ingen vätska eller några föremål komma in i några öppningar.

Kontakta kundservice
Kontakta din lokala Bose-återförsäljare om du har frågor om din Bose® SoundLink® 
Bluetooth® speaker III. Kontaktuppgifter finns i adresslistan i slutet av den här 
bruksanvisningen. Du kan även besöka http://global.Bose.com.

Begränsad garanti
Din Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III täcks av en begränsad garanti. 
Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet 
som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. 
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information
Spänning (växelström)

Indata: 100 - 240 V , 50/60 Hz, 600 mA 
Utdata: 17 VDC, 1A max

Ineffekt

In: 17 - 20 VDC, 1 A max

Mått

H 13.5 cm x B 25.6 cm x D 4.8 cm (5.2" x 10" x 1.9")

Vikt

1.37 kg (3.03 lb)

Temperaturintervall för användning

0° till + °C45
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