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Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse 
varemerkene er på lisens. 

© 2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å 
ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.
Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i 
systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts-og vedlikeholdsinstruksjoner i 
brukerveiledningen.

ADVARSLER
• Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller 

nær apparatet. Som for alle elektroniske produkter, er det viktig at du passer på å ikke søle væske inn i deler av systemet. 
Eksponering for væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.

• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet. 
• Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av 
implantert medisinsk utstyr.

Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

FORSIKTIG
• Ikke utfør uautoriserte endringer på produktet. Dette kan kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og 

systemytelse, og kan oppheve garantien.
• Batteriet som brukes i enheten, kan utgjøre en risiko for brann eller kjemiske brannsår hvis det håndteres på feil måte. 

Batteriet må ikke demonteres, varmes opp til over 45 ºC (113 ºF) eller brennes. 
MERKNADER
• Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
• Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
• Strømforsyningen må brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer eller på båter.
• Når du bruker produktet med strømforsyning, må du bare bruke den medfølgende strømforsyningen.
• Produktet må ikke utsettes for høye temperaturer, for eksempel solskinn, flammer eller lignende.
• Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis du likevel har fått det på huden eller i 

øynene, vasker du det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøker legehjelp øyeblikkelig.
• Prøv ikke å skifte det innebygde batteriet. Kontakt kundestøtte for Bose ved hjelp av kontaktinformasjonen i veiledningen.

Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i 
henhold til direktiv 2014/53/EU og alle andre gjeldende krav i EU-direktiver. Den fullstendige 
overholdelseserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance 

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7.  Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) 

som produserer varme.
8. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
10. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til 

strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller 
fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.
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Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy
MERK
Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 
15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved 
installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i 
overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke 
garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig 
forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres du til å søke å avhjelpe 
forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:
• Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
• Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
• Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. 
Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket. Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret 
skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all mottatt interferens, herunder interferens som 
kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

I CANADA
Dette klasse B-apparatet samsvarer med kanadiske ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada RF som er angitt for den generelle 
befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.
Utstyret overholder Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: 
(1) Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all interferens, inkludert interferens som 
kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.
Utgangseffekt: 8,99 mW (9,54 dBm) @ 2,48 GHz

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en 
passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte 
naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette 
produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler 
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Delenavn
Bly  
(Pb)

Kvikksølv  
(Hg)

Kadmium  
(Cd)

Heksavalent  
(CR(VI))

Polybromerte bifenyler  
(PBB)

Polybromerte difenyletere  
(PBDE)

PCBer X O O O O O
Metalldeler X O O O O O

Plastikkdeler O O O O O O
Høyttalere X O O O O O

Kabler X O O O O O
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i SJ/T 11363-2006. 
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i SJ/T 11363-2006. 

Høyttalerbatteri: 

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:
Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer  __________________________________________________________________________________________

Modellnummer  _________________________________________________________________________________________

Kjøpsdato _____________________________________________________________________________________________

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.
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Innføring

SoundLink® Colour Bluetooth®-høyttaler
Musikken din holder deg i gang. Og med SoundLink® Colour Bluetooth®-høyttaler 
kan musikken bli med deg.

Funksjoner
• Inspirert lydbilde overalt hvor du er.

• Kobler trådløst til smarttelefonen, nettbrettet eller andre Bluetooth-kompatible 
enheter – opptil to samtidig.

• Talemeldinger veileder deg gjennom Bluetooth-sammenkoblingen, slik at det er 
enklere enn noen gang.

• Tilgjengelig i utvalgte farger.

• Utformet og testet for å støtte en aktiv og mobil livsstil.

• Lithium-ion-batteriet gjør det mulig å bruke høyttaleren i opptil åtte timer uten lading.

• Lades med de fleste USB-strømkilder.
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Utpakking
Kontroller esken til høyttaleren, omformeren og strømledningen (USB). Pass på 
å ta vare på all emballasjen. Denne gir best mulig beskyttelse under nødvendig 
forsendelse og transport.

Ikke bruk produktet hvis noen produktdeler ser ut til å være skadet.  
Kontakt umiddelbart din autoriserte Bose-forhandler eller ring til Bose kundestøtte. 
Du finner kontaktinformasjon på http://global.Bose.com

SoundLink® Colour 
Bluetooth®-høyttaler Strømledning (USB)

strømforsyning

Adaptere (følger bare med i bestemte områder)



8 – Norsk

Bruk

Koble til omformeren
Koble til omformeren og lade batteriet før du bruker høyttaleren. 

1. Koble den smale enden av strømledningen til POWER -kontakten på baksiden 
av høyttaleren. 

2.  Koble den store enden av strømledningen til kontakten på omformeren. 

3. Trekk ut strømforsyningpinnene. Sett på adapter for din region ved behov. 
Du fjerner adapteren ved å trekke utløserfliken (A) bakover og løfte adapteren 
opp og av (B). 

Merk:  Omformermaskinvare varierer etter region. Det kan hende du ikke 
trenger å feste en adapter til omformeren.

4. Plugg omformeren i en stikkontakt.  
Batteriindikatoren  blinker gult, og det høres en tone fra høyttaleren. 

Lade batteriet
En fullstendig opplading tar tre timer. 

Merk:  Du kan bruke høyttaleren under lading. Bruk av høyttaleren under lading kan 
øke ladetiden. 
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Batteriindikator
Batteriindikatoren er plassert over strømbryteren. Når batteriet lades, lyser 
batteriindikatoren gult. Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren grønt.

Batteriindikator (når høyttaleren lades)
Gul: Lader  |  Grønn: Fulladet 

Merk:  Lading med den medfølgende omformeren vil gi raskest ladetid. Du kan 
også lade høyttaleren ved å koble til en USB-port som leverer strøm, for 
eksempel på en datamaskin. Bruk den medfølgende USB-strømledningen 
fra Bose for raskest ladetid. 

Velge språk for talemeldinger
Høyttaleren har talemeldinger som veileder deg gjennom sammenkobling og 
tilkobling. Talemeldingene angir også navnet på gjeldende tilkoblede enheter, 
og minner deg på å lade høyttaleren når det er lite strøm på batteriet.

Du må velge språk første gang du bruker høyttaleren:

1. Trykk  for å slå høyttaleren på. 

2. Trykk  eller  for å bla gjennom listen over språkalternativer: 

Engelsk, spansk, fransk, tysk, mandarin, japansk, italiensk, portugisisk, 
nederlandsk, russisk, polsk

3.  Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du  for å velge. 

Slå talemeldinger av/på 
Hvis du foretrekker å ikke høre talemeldinger, trykker og holder du  og  
samtidig til du hører en bekreftelse på at talemeldinger er slått av. 

Gjenta for å slå talemeldinger på

Endre språk
Slik endrer du det valgte språket: 

1. Trykk og hold  og  samtidig til du hører talemeldingen for det første 
språkalternativet. 

2. Gjenta trinn 2 og 3 ovenfor. 

Under språkvalg lyser Bluetooth-indikatoren blått.

Merk: Flere språk: updates.Bose.com/SoundLinkColour
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Koble sammen den første mobile enheten
Når du har valgt språk, er høyttaleren klar til sammenkobling med den første 
mobile enheten. 

Bluetooth-indikatoren blinker blått, og talemeldingene sier Klar til sammenkobling.

1. Pass på at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten. 
(Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.)

2. Velg Bose Colour SoundLink fra Bluetooth-listen på den mobile enheten. 

Bluetooth-indikatoren lyser hvitt, og talemeldingen sier Tilkoblet til 
<enhetsnavn>. 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

Bose Colour SoundLink 

Spille av musikk
Når den mobile enheten er koblet til, starter du musikkappen på enheten for å 
spille av musikk. Du kan bruke avspillings- og volumkontrollene på enheten eller 
høyttaleren. Se “Høyttalerkontroller” på side 12. 
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Bruke høyttaleren med flere enheter
Høyttaleren kan huske opptil åtte sammenkoblede enheter, og kan aktivt være 
tilkoblet to enheter samtidig.

Koble sammen med en annen enhet
1. Når høyttaleren og den mobile enheten er på, trykker og holder du  til 

Bluetooth-indikatoren blinker blått og talemeldingen sier Klar til å koble 
sammen en ny enhet. 

2. Pass på at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten. 
(Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.)

3. Velg Bose Colour SoundLink fra enhetslisten. 

Bluetooth-indikatoren lyser hvitt, og talemeldingen sier Tilkoblet til 
<enhetsnavn>.

Merk:  Høyttaleren kan huske opptil åtte enheter. Hvis du kobler sammen 
enhet nummer ni, vil den sist brukte enheten bli slettet fra minnet i 
høyttaleren.

Behandle flere tilkoblinger
Når høyttaleren slås på, kobler den automatisk til de to sist tilkoblede enhetene. 

Når to enheter er tilkoblet og aktive, kan du spille musikk fra begge enhetene.  
Du veksler mellom tilkoblede enheter ved å stoppe avspilling fra den første enheten 
og spille av musikk fra den andre. 

Bla gjennom andre tilkoblede enheter
Slik spiller du av musikk fra en enhet i høyttalerens minne, som ikke er tilkoblet: 

1. Trykk  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet. 

2. Trykk  på nytt (innen tre sekunder) for å koble til den neste 
sammenkoblede enheten.

3. Gjenta trinn 2 til du hører riktig enhetsnavn.

Merk:  Talemeldinger må være aktivert for å bruke denne funksjonen.  
(Se “Slå talemeldinger av/på” på side 9.)

Nullstille minnet i høyttaleren
Slik nullstiller du minnet i høyttaleren:

1. Trykk og hold  i ti sekunder til du hører Bluetooth-enhetsliste nullstilt. 

2. Slett Bose Colour SoundLink fra Bluetooth-listen på den mobile enheten.

Alle Bluetooth-enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling.
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Høyttalerkontroller
Høyttalerkontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.

• Trykk for å slå høyttaleren på/av.
• Trykk og hold for å kontrollere batterinivået når høyttaleren er på.

• Trykk og velg Bluetooth-kilde (i AUX-modus).
•  Trykk og hold for å klargjøre for sammenkobling med en ny enhet.
•  Når talemeldinger er på, kan du trykke for å høre hvilken Bluetooth-enhet

som er tilkoblet.
Trykk på nytt (innen tre sekunder) for å koble til den neste
sammenkoblede enheten.

• Trykk og hold i ti sekunder for å nullstille høyttalerminnet.

Trykk og velg AUX-kilde (i Bluetooth-modus).

•  Trykk én gang for å spille av / pause | Trykk to ganger for å gå fremover |
Trykk tre ganger for å gå bakover. Merk: Det kan hende at enkelte enheter
ikke støtter disse funksjonene.

• Trykk demp / opphev demping i AUX-modus.
• Trykk og hold for å velge språk i modus for valg av språk.

• Volum ned
• Trykk eller rull gjennom listen over alternativer for språk for talemelding:

• Volum opp
• Trykk eller rull gjennom listen over alternativer for språk for talemelding:

Trykk og hold samtidig i tre sekunder for å slå talemeldinger på/av.

 Trykk og hold samtidig i tre sekunder for å endre språk for talemeldinger.

 Trykk og hold samtidig i ti sekunder for å aktivere fabrikkinnstillinger for 
høyttaleren. (Se “Tilbakestille til fabrikkinnstillinger” på side 16.)

 Trykk og hold samtidig i tre sekunder for å aktivere funksjonen for å slå 
automatisk av.  (Se “Funksjon for å slå automatisk av” på side 14.)
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Statusindikatorer for systemet
Indikatorer for systemet er plassert på toppen av høyttaleren, over tilsvarende knapper.

Batteriindikator (når høyttaleren drives av batteristrøm)
Grønn: Mye batteristrøm 
Gul: Middels batteristrøm
Rød (blinker): Lavt batterinivå / lade nå 

Se “Bruke med batteri” på side 14 for nærmere informasjon.

Bluetooth-indikator
Blå (blinker): Klar til sammenkobling:
Hvit (blinker): Kobler til ...
Lyser hvitt: Tilkoblet 

AUX-indikator
Lyser hvitt: AUX er valgt kilde

Slik kobler du til en AUX-enhet
Du kan bruke høyttaleren med enheter som har hodetelefon- eller lydutgang, 
for eksempel en portabel digital musikkspiller. Denne funksjonen krever en 
stereolydkabel med 3,5 mm plugg i den ene enden for tilkobling av lydutgangen 
på enheten til AUX-inngangen på høyttaleren. Denne typen kabel kan kjøpes i 
elektronikkbutikker.

Slik kobler du til en AUX-enhet:

1. Koble lydkabelen til AUX IN-kontakten på baksiden av høyttaleren og
hodetelefon- eller lydutgangen på enheten.

2. Slå på høyttaleren.

3. Trykk  for å velge AUX-kilde.

4. Juster volumet til nær maksimum på den tilkoblede enheten, og bruk deretter
volumknappene på høyttaleren til å justere volumnivået.
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Bruke med batteri
Batteriytelsen varierer avhengig av innholdet som spilles av og hvilket volumnivå 
det spilles av på. Høyttalerbatteriene varer i opptil åtte timer ved vanlig bruk.

Kontrollere batteriet
• Hver gang du slår høyttaleren på, vil batteriindikatoren vise batterinivået i to

sekunder. (Se “Statusindikatorer for systemet” på side 13.)

• Trykk og hold  for å kontrollere batterinivået når høyttaleren er på.

• Hvis batteriindikatoren begynner å blinke ved drift på batteri, er batterinivået lavt
og høyttaleren må lades.

Beskyttelsesmodus for batteriet
Hvis du lar høyttaleren stå uten å være tilkoblet strøm og uten å brukes i mer enn 
24 dager, vil batteribeskyttelsesmodus aktiveres for å spare strøm. Koble til strøm 
for å aktivere høyttaleren.

Funksjon for å slå automatisk av
Hvis ingen Bluetooth-enhet er aktivt tilkoblet, vil høyttaleren slås av automatisk 
etter 30 minutter med inaktivitet. 

Hvis du vil deaktivere funksjonen, trykker og holder du  og  samtidig. Du vil 
høre en talemelding (eller en tone) som bekrefter at funksjonen for å slå automatisk 
av er av.

Gjenta for å slå på funksjonen for å slå automatisk av.

Tips for plassering av høyttaleren
Når du bruker høyttaleren innendørs, kan lydkvaliteten variere avhengig av hvor 
høyttaleren er plassert i et rom.

Når du bruker høyttaleren utendørs, må du forvente at lydkvaliteten endres når 
avstanden til høyttaleren økes.

Tenk på følgende retningslinjer når du plasserer høyttaleren:

• Høyttalerens Bluetooth-rekkevidde er 10 m (33 fot). Hvis du flytter enheten lengre
bort fra høyttaleren, kan det ha innvirkning på lydkvaliteten og det kan hende at
enheten kobles fra høyttaleren.

• Fronten av høyttaleren bør være vendt mot brukeren for best mulig lyd.

• Det blir best mulig bass ved at baksiden av høyttaleren plasseres nær en vegg,
men ikke direkte mot veggen. Basseffekten reduseres når høyttaleren flyttes bort
fra veggen.

• Ikke plasser høyttaleren på små områder som er innelukket på alle sider med
unntak av fronten, siden dette kan ha en dramatisk innvirkning på lydkvaliteten.

• Ikke plasser modulen på våte eller tilsmussede overflater.

• Plasser høyttaleren oppreist på gummiføttene.
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Stell og vedlikehold 

Feilsøking

Problem Gjør dette

Høyttaleren slås 
ikke på (når den 
drives av omformer)

• Kontroller at begge endene av strømledningen er riktig tilkoblet.
• Kontroller at omformeren er koblet til en strømførende stikkontakt.
• Pass på at du bruker omformeren som fulgte med høyttaleren.

Høyttaleren slås 
ikke på (når den 
drives av batteri)

• Batteriet kan være i beskyttelsesmodus eller det må lades.
Koble til en strømførende stikkontakt for å gjenopprette batteriet til
driftsmodus.

Høyttaleren kobles 
ikke sammen med 
mobile enheter

• Slå av og på Bluetooth-funksjonen på den mobile enheten.
Prøv deretter å koble sammen på nytt.

• Slett Bose Colour SoundLink fra Bluetooth-listen på den mobile
enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt.

• Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra
eventuelle forstyrrelser eller hindringer.

• Prøv å koble sammen en annen mobil enhet.
• Nullstill minnet i høyttaleren:

Trykk og hold  i ti sekunder til du hører Bluetooth enhetsliste
nullstilt. Slett Bose Colour SoundLink fra Bluetooth-listen på den
mobile enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt.

Ingen lyd fra 
Bluetooth-enheten

• Kontroller at høyttaleren er slått på.
• Kontroller at volumet er skrudd opp på høyttaleren og den mobile

enheten (og musikkappen).
• Trykk  for å høre navnet på den tilkoblede enheten.
• Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle

forstyrrelser eller hindringer.
• Prøv å bruke en annen musikkapp.
• Prøv å koble sammen en annen mobil enhet.
• Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du først kontrollere at

avspilling fra den andre enheten er satt på pause.
• Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du kontrollere at begge

enhetene er innen rekkevidde for høyttaleren (10 m eller 30 fot).

Dårlig lyd fra 
Bluetooth-enheten

• Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle
forstyrrelser.

• Prøv å bruke en annen musikkapp.
• Prøv å koble sammen en annen mobil enhet.
• Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du kontrollere at begge

enhetene er innen rekkevidde for høyttaleren (10 m eller 30 fot)
eller koble fra den andre enheten.

Lyd spilles v fra feil  
Bluetooth-enhet  
(når to enheter er 
aktivt tilkoblet)

• Sett avspillingen på pause eller avslutt musikkappen på den
andre enheten.

• Start musikkavspilling på den tiltenkte enheten.
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Problem Gjør dette

Ingen lyd fra AUX-
kilden

• Kontroller at den tilkoblede mobile enheten er slått på og at
musikken spilles av.

• Trykk AUX-knappen, og kontroller at AUX-indikatoren lyser.
• Kontroller at 3,5 mm-pluggen er satt helt inn i høyttaleren og

kildeenheten.
• Skru opp høyttalervolumet for å være sikker på at høyttaleren ikke

er dempet.
• Øk volumnivået på AUX-enheten.
• Prøv en annen AUX-kabel.

Dårlig lydkvalitet fra 
AUX-enheten

• Kontroller at lydkabelen er riktig tilkoblet AUX IN-kontakten på
høyttaleren og kildeenheten.

• Prøv å koble til en annen AUX-enhet.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
Hvis du vil tilbakestille høyttaleren til standard fabrikkinnstillinger (nullstille minne, 
språkvalg og så videre), må du kontrollere at høyttaleren er koblet til en strømkilde 
og deretter trykke og holde  og  samtidig i ti sekunder.

Rengjøring
For å rengjøre produktet utvendig, kan du tørke av det med en myk, tørr klut.

• Ikke bruk løsemidler, kjemikalier eller spray.

• Ikke la det komme væskesøl eller dråper i åpningene.

Kontakte kundestøtte
Hvis du har spørsmål om Bose® SoundLink® Colour-høyttaleren, kontakter du din 
lokale Bose-forhandler. 

Hvis du vil kontakte Bose direkte, kan du gå til http://global.Bose.com

Begrenset garanti
Your Bose® SoundLink® Colour Bluetooth®-høyttaler er dekket av en begrenset 
garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på 
registreringskortet for produktet i emballasjen. Se kortet for instruksjoner om 
hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det 
ikke den begrensede garantirettigheten.
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Teknisk informasjon

Temperaturområde
0-45 °C (32-113 °F)

Driftstid

Opptil 8 timer

Bluetooth-rekkevidde
10 meter (33 fot)

Nominell ytelse for strømtilførselen

Inngangsspenning: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,18 A

Utgang: 5 V DC, 1,0 A

Strømspenning

Inngangsspenning: Maks. 5 V DC, 1,0 A

Dimensjoner

13,5 cm x 12,7 cm x 5,4 cm (5,3" H x 5" B x 2,1" D)

Vekt

0,53 kg (1,16 lb)



©2018 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM724380 Rev.02


	AM724380_00 Champ OG Colour
	AM724380_00 Champ OG Colour_DAN_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_GER_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_DUT_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_SPA_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_FIN_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_FRA_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_ITA_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_HUN_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_NOR_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_POL_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_POT_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_SWE_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_KOR_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_CHS_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_CHT_print
	AM724380_00 Champ OG Colour_JAP_print



