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Veiligheidsinformatie

©2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Lees deze gebruikershandleiding 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 om deze later te 
kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING:
•  Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. 

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
•  Dit product bevat magneten die schadelijk kunnen zijn voor 

pacemakerdragers.
•  Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op 

brand of elektrische schokken te verlagen.
•  Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats 

geen met vloeistof gevulde voorwerpen, 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 defecten en/of brandgevaar.

•   Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
•  Wees voorzichtig als u de hoofdtelefoon gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt 

of bij andere activiteiten die uw volle aandacht vereisen. Raadpleeg de 
wetgeving aangaande het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons/
headsets en neem deze in acht. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke 
beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden, 
zoals het gebruik van één oorstuk.

•  Geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing kunnen anders 
klinken als u een hoofdtelefoon draagt. Houd hier rekening mee zodat u deze 
kunt herkennen als dit nodig is.

•  Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te 
sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel 
zoals brandwonden of schade aan eigendommen door oververhitting. Zet de 
hoofdtelefoon onmiddellijk af en haal de stekker uit de aansluiting als u warmte 
voelt of als het geluid wegvalt.

•  Noodgevallen uitgezonderd adviseert Bose deze hoofdtelefoon NIET te 
gebruiken voor communicatiedoeleinden in de luchtvaart omdat:

 -  er geen inkomend geluid zal worden gehoord als de batterij leeg is of niet 
goed is geplaatst. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het besturen van een 
vliegtuig niet alle berichten doorkomen.

 -  Zeer hard omgevingsgeluid zoals vaak voorkomt bij propellervliegtuigen kan 
de ontvangst van inkomende audiocommunicatie bemoeilijken, met name bij 
het opstijgen en klimmen.

 -  De Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth®-hoofdtelefoon is niet geschikt 
voor de geluiden, hoogte, temperatuur en andere omgevingsfactoren zoals 
die gebruikelijk zijn bij niet-commerciële vliegtuigen. Dit kan leiden tot het 
verstoren van kritieke communicatie.

•  Niet onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens deelname 
aan watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.

• Laat een batterij niet langdurig laden wanneer deze niet in gebruik is.

LET OP:
•  Zie de gebruikershandleiding voor veiligheidsinformatie.
•  Breng geen wijzigingen aan het systeem of de accessoires aan. Wijzigingen 

door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de 
werking van het systeem in gevaar brengen.

•  Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. 
Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral 
gedurende langere tijd.

•  Alleen gebruiken met een officieel goedgekeurde voeding die voldoet aan de 
plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

• Zie de gebruikershandleiding van de voeding voor veiligheidsinformatie.
•  Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een motorvoertuig of overal 

waar het niet kunnen horen van geluiden van buitenaf een gevaar voor u of 
anderen kan opleveren.

•  Laat de hoofdtelefoon niet vallen, ga er niet op zitten en dompel deze niet 
onder in water.

•  Zorg dat u de openingen in de oorstukken open en schoon houdt en dat er 
geen vocht in de oorstukken terechtkomt.

•  De Bose SoundLink around-ear Bluetooth-hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig 
te worden schoongemaakt. Als het nodig is om de hoofdtelefoon schoon te 
maken, neem dan eenvoudig de buitenkant af met een zachte doek.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële 
vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle 
andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige 
conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

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.  Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden 

gespecificeerd.
8.  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.

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor 
blootstelling van de bevolking aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of 
samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

In de Verenigde Staten:
Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse 
B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. 
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het 
kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing 
veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal 
optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt 
aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat uit en 
aan te zetten, raden wij u 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 het apparaat en de ontvanger.
•  Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat behoort tot 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.

In de VS en Canada:
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en RSS-norm(en) van 
Industry Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee 
voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, 
en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die 
een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan CAN ICES-3 B / NMB-3 B.
Uitgangsvermogen minder dan 6,3 mW (8 dBm).

Markeringen van andere keuringsinstanties
FCC-ID: A94BA1
IC: 3232A-BA1
Ontworpen in de Verenigde Staten
Vervaardigd in China
Voldoet aan de IDA-vereisten

Bose® SoundLink® around-ear  
Bluetooth headphones
Model BA1

XX
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)
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 het gehalte aan 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. 



Dutch - 3

Inhoud

Gebruik van de hoofdtelefoon ......................................................................................................................... 4
Inleiding ..........................................................................................................................................................................................................  4

Hartelijk dank ..........................................................................................................................................................................................  4

Bijgeleverd bij de hoofdtelefoon .........................................................................................................................................................  4

Functies van de bedieningsmodule  ...................................................................................................................................................  4

De batterij opladen ........................................................................................................................................................................................  5

Tips voor een langere levensduur van de batterij............................................................................................................................  5

De hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat verbinden ....................................................................................................................  6

De hoofdtelefoon met uw apparaat verbinden.................................................................................................................................  6

De lijst met Bluetooth-apparaten vinden .........................................................................................................................................  7

Oplaadniveau batterij (voor iOS-apparaten) .....................................................................................................................................  7

Verdere apparaten koppelen ................................................................................................................................................................  7

Meerdere apparaten gebruiken  ..........................................................................................................................................................  7

De hoofdtelefoon dragen .............................................................................................................................................................................  7

De lampjes en tonen herkennen .................................................................................................................................................................  8

Bluetooth-indicatorlampje  ..................................................................................................................................................................  8

Batterij-indicatorlampje  ......................................................................................................................................................................  8

Tonen ........................................................................................................................................................................................................  8

Handelingen bij afspelen en oproepen .....................................................................................................................................................  8

De optionele audiokabel gebruiken ...........................................................................................................................................................  9

De audiokabel aansluiten .....................................................................................................................................................................  9

Aanvullende informatie ....................................................................................................................................10
Onderhoud ......................................................................................................................................................................................................  10

Verzorging van de batterij ....................................................................................................................................................................  10

De hoofdtelefoon schoonmaken .........................................................................................................................................................  10

Reserveonderdelen en accessoires ....................................................................................................................................................  10

De kussentjes van de oorstukken opnieuw bevestigen .................................................................................................................  11

Problemen oplossen  ....................................................................................................................................................................................  11

Klantenservice ...............................................................................................................................................................................................  12

Beperkte garantie ..........................................................................................................................................................................................  12

Technische informatie ..................................................................................................................................................................................  12



4 - Dutch

Gebruik van de hoofdtelefoon

Inleiding

Hartelijk dank
Wij waarderen uw keuze voor de Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth®-hoofdtelefoon. Deze draadloze stereohoofdtelefoon 
combineert de audioprestaties en het comfort dat u verwacht van Bose met de vrijheid om niet dicht bij de audiobron te hoeven blijven.

Bijgeleverd bij de hoofdtelefoon

Bluetooth®-bedieningsmodule 
(verwijderbaar)

Optionele audiokabel

USB-oplaadkabel

Etui

Functies van de bedieningsmodule 

Multifunctionele 
knop

Volume hoger

Volume lager

Aan-uitschakelaar

Bluetooth-indicatorlampje

Batterij-indicatorlampje

Aansluiting voor 
USB-lader
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Gebruik van de hoofdtelefoon 

De batterij opladen
Hoewel de batterij in de fabriek gedeeltelijk geladen is, adviseren wij om de batterij vóór het eerste gebruik volledig op te laden. Laat de 
batterij 3 uur laden om deze volledig op te laden.

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel op de hoofdtelefoon aan.

2. Sluit de grote stekker van de USB-kabel aan op een goedgekeurde USB-wandlader (niet bijgeleverd) of een werkende USB-poort op
uw computer.

Opmerking: De bedieningsmodule kan ook worden geladen wanneer deze niet is aangesloten op het oorstuk van de hoofdtelefoon.

USB-wandlader 
(niet bijgeleverd)

Werkende 
USB-poort op 
computer

3. Laat de batterij 3 uur laden om deze volledig op te laden.

Het batterij-indicatorlampje knippert oranje tijdens het laden en wordt groen wanneer het laden klaar is.

Batterij-indi-
catorlampje

Opmerking: De hoofdtelefoon werkt niet tijdens het laden.

Opmerking: Zorg dat de hoofdtelefoon vóór het laden op kamertemperatuur is, tussen 5 °C en 40 °C.

Tips voor een langere levensduur van de batterij
Wanneer deze volledig opgeladen is, biedt de Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth®-hoofdtelefoon ongeveer 7 uur draadloze audio.

• Schuif de aan-uitschakelaar altijd op uit wanneer de hoofdtelefoon niet in gebruik is. Dit helpt de levensduur van de batterij te verlengen.

• Sommige audiobronnen gebruiken meer stroom dan andere, zodat de batterij eerder leeg is.

• Laat de batterij niet gedurende langere tijd leeg. Laad de batterij volledig op voordat u de hoofdtelefoon opbergt.

Kleur batterij-indicatorlampje Geeft aan: 

Groen (continu brandend) • Resterende werkingsduur batterij 1/2 uur tot 7 uur

Oranje (continu brandend) • Minder dan 1/2 uur resterende werkingsduur batterij

Rood (knipperend) • Hoofdtelefoon nu opnieuw laden

Oranje (knipperend) • De hoofdtelefoon wordt geladen

Groen (tijdens het laden) • De hoofdtelefoon is volledig opgeladen

Rood (tijdens het laden) • De temperatuur van de hoofdtelefoon is niet binnen het
acceptabele temperatuubereik



6 - Dutch

 Gebruik van de hoofdtelefoon

De hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat verbinden
Als u de SoundLink® around-ear Bluetooth-hoofdtelefoon wilt gebruiken met een Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone of tablet), 
moet u eerst een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de hoofdtelefoon aan het apparaat. Dit proces heet “koppelen”. Wanneer 
de hoofdtelefoon gekoppeld is met een apparaat, wordt de verbinding de volgende keer dat u ze samen gebruikt automatisch hersteld.

De hoofdtelefoon met uw apparaat verbinden
1. Schuif de aan-uitschakelaar van de bedieningsmodule op aan.

Aan-
uitschakelaar 

2. Houd de multifunctionele kop en de knop Volume + samen ingedrukt totdat het Bluetooth-indicatorlampje paars knippert.
De hoofdtelefoon is nu detecteerbaar en klaar om met uw apparaat te worden gekoppeld.

00:01
Detecteerbaar

3. Schakel Bluetooth op het apparaat in en ga naar de lijst met Bluetooth-apparaten. (Voor hulp raadpleegt u “De lijst met Bluetooth-
apparaten vinden” op pagina 7.)

4. Selecteer “Bose SoundLink around-ear ” in de lijst met apparaten. Als het apparaat om een wachtwoord vraagt, voer dan “0000” in.
Wanneer de draadloze verbinding tot stand is gebracht, wordt het Bluetooth-indicatorlampje continu blauw.

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

ConnectedBose AE Soundlink

Aangesloten

Opmerking: Als het Bluetooth-indicatorlampje niet continu blauw wordt, is de draadloze verbinding niet tot stand gebracht. Zet de 
hoofdtelefoon af en herhaal stap 1 tot 4 of zie “Problemen oplossen” op pagina 11. 
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Gebruik van de hoofdtelefoon 

De lijst met Bluetooth-apparaten vinden
iOS 5: Instellingen > Algemeen > Bluetooth > AAN > “Bose AE SoundLink”

iOS 6: Instellingen > Bluetooth > AAN > “Bose AE SoundLink”

Android: Instellingen > Draadloos & Netwerken > Bluetooth of Bluetooth Instellingen > AAN > Zoeken naar apparaten > “Bose AE 
SoundLink”

Blackberry: Home > Verbindingen beheren > Installeren Bluetooth > Zoeken > “Bose AE SoundLink”

Mac OS X: Systeemvoorkeuren > Bluetooth > AAN > “Bose AE SoundLink”

Windows 7: Start > Bedieningspaneel > Hardware en geluiden > Apparaten en printers weergeven > Een apparaat toevoegen > “Bose AE 
SoundLink”

Windows XP: Start > Bedieningspaneel > Bluetooth Apparaten > “Bose AE SoundLink”

Opmerking: Voor verdere hulp bij het vinden van de lijst met apparaten raadpleegt u de gebruikershandleiding die u bij uw apparaat hebt gekregen.

Oplaadniveau batterij (voor iOS-apparaten)
Wanneer deze zijn verbonden met een SoundLink® around-ear Bluetooth-hoofdtelefoon geven iOS-apparaten het laadniveau van de 
SoundLink around-ear Bluetooth-batterij weer in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm.

Verdere apparaten koppelen
U kunt maximaal acht Bluetooth-apparaten aan de hoofdtelefoon koppelen. Om verdere apparaten aan de hoofdtelefoon te koppelen, 
herhaalt u stap 2-3 op pagina 6 voor elk apparaat. Er kunnen slechts twee audioapparaten tegelijk worden verbonden.

Meerdere apparaten gebruiken 
Als er twee audioapparaten met uw hoofdtelefoon verbonden zijn, kunt u gemakkelijk stoppen met luisteren naar het ene apparaat en 
beginnen te luisteren naar een ander apparaat. Stop of pauzeer eenvoudig de muziek of video op het eerste apparaat en start vervolgens 
de muziek of video op het tweede apparaat. De hoofdtelefoon schakelt over naar het apparaat dat op dat moment speelt. 

Als u een telefonische oproep ontvangt op een verbonden telefoon terwijl u luistert naar een verbonden audiobron, wordt de audiobron 
gepauzeerd gedurende de oproep en wordt deze hervat wanneer de oproep is geëindigd. Voor meer informatie raadpleegt u “Handelingen 
bij afspelen en oproepen” op pagina 8.

De hoofdtelefoon dragen
Zorg dat u de SoundLink around-ear Bluetooth-hoofdtelefoon draagt met het linkeroorstuk (L) en de bedieningsmodule boven uw 
linkeroor. U kunt de bedieningsmodule gemakkelijk bereiken met uw linkerhand, als afgebeeld. Gebruik uw duim om het volume te regelen 
en de aan-uitschakelaar te bedienen en gebruik uw wijsvinger om de multifunctionele knop te bedienen.

Gebruik van de 
volumeknoppen Gebruik van de 

multifunctionele 
knop

RL
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 Gebruik van de hoofdtelefoon

De lampjes en tonen herkennen

Bluetooth-indicatorlampje

Bluetooth-
indicatorlampje

Batterij-
indicatorlampje

 

Kleur Geeft aan:

Paars (knipperend) • De hoofdtelefoon is detecteerbaar om te worden gekoppeld.

Blauw (knipperend) • De hoofdtelefoon tracht verbinding te maken met een Bluetooth-
apparaat.

Blauw (continu brandend) • De hoofdtelefoon is verbonden met het Bluetooth-apparaat.

Batterij-indicatorlampje 

Kleur Geeft aan: 

Groen (continu brandend) • Resterende werkingsduur batterij 1/2 uur tot 7 uur

Oranje (continu brandend) • Minder dan 1/2 uur resterende werkingsduur batterij

Rood (knipperend) • Hoofdtelefoon nu opnieuw laden

Oranje (knipperend) • De hoofdtelefoon wordt geladen

Groen (tijdens het laden) • De hoofdtelefoon is volledig opgeladen

Tonen

Toon Geeft aan:

Twee stijgende tonen • De hoofdtelefoon is detecteerbaar

Drie stijgende tonen • De hoofdtelefoon is verbonden met een apparaat

Vier stijgende tonen • De hoofdtelefoon staat aan

Vier dalende tonen • De hoofdtelefoon staat uit

Drie dalende tonen • Draadloze verbinding beëindigd

Eén enkele toon • Waarschuwing Batterij bijna leeg

Twee dalende tonen • Inkomende oproep

Handelingen bij afspelen en oproepen

Handelingen bij afspelen audio/video Bediening hoofdtelefoon

Afspelen of pauzeren • Druk eenmaal op de multifunctionele knop

Track vooruit • Druk tweemaal op de multifunctionele knop

Track achteruit • Druk driemaal op de multifunctionele knop

Volume aanpassen • Druk op Volume+ of Volume -

Snel vooruitspoelen • Druk op de multifunctionele knop en houd de knop ingedrukt

Terugspoelen • Druk op de multifunctionele knop en houd de knop ingedrukt

Handelingen bij oproepen Bediening hoofdtelefoon

Een oproep beantwoorden of beëindigen • Druk eenmaal op de multifunctionele knop

Een oproep negeren • Druk op de multifunctionele knop en houd de knop ingedrukt

Tweede oproep beantwoorden • Druk op de multifunctionele knop

Tweede oproep negeren • Druk op de multifunctionele knop en houd de knop ingedrukt

Spraakbediening activeren • Druk op de multifunctionele knop en houd de knop ingedrukt

Handelingen bij meerdere apparaten Bediening hoofdtelefoon

Audio op het primaire apparaat pauzeren en een 
oproep op het tweede apparaat beantwoorden

• Druk eenmaal op de multifunctionele knop

Inkomende oproep op het tweede apparaat 
negeren en de audio op het primaire apparaat 
opnieuw starten

• Druk op de multifunctionele knop en houd de knop ingedrukt
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Gebruik van de hoofdtelefoon 

De optionele audiokabel gebruiken
De SoundLink® around-ear Bluetooth hoofdtelefoon wordt geleverd met een audiokabel met een stekker van 3,5 mm die compatibel is 
met de meeste muziekbronnen. Gebruik de audiokabel wanneer: 

• de gewenste audiobron niet geschikt is voor Bluetooth-technologie.

• de batterij van de hoofdtelefoon niet is opgeladen.

• u zich in een gebied bevindt waar Bluetooth-connectiviteit verboden is.

De audiokabel aansluiten
1. Schuif de aan-uitschakelaar op uit.

2. Verwijder de Bluetooth-bedieningsmodule van de hoofdtelefoon door deze er voorzichtig recht uit te trekken. 

3. Steek de stekker van de audiokabel (A) in de aansluiting op de hoofdtelefoon tot deze volledig op zijn plaats zit.

4. Steek de stekker van de audiokabel (B) in de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op de audiobron tot deze volledig op zijn plaats zit. 

A

B
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Aanvullende informatie

Onderhoud

Verzorging van de batterij
Zorg dat u de hoofdtelefoon uitzet wanneer deze niet in gebruik is. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u deze gedurende meer 
dan een paar maanden opbergt. 

De hoofdtelefoon schoonmaken
De Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth-hoofdtelefoon of niet regelmatig te worden schoongemaakt. Als het nodig is om de 
hoofdtelefoon schoon te maken, neem dan eenvoudig de buitenkant af met een zachte, droge doek. Zorg dat er geen vocht in de 
oorstukken of in de audio-ingangsaansluiting terechtkomt. Gebruik geen vloeistoffen of sprays.

Reserveonderdelen en accessoires
Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice. Zie de contactgegevens voor uw regio in deze 
handleiding.

Naam onderdeel Productcode onderdeel

Etui 329585-0010

Kit met reservekussentjes  329586-0010

USB -oplaadkabel  330816-0010

Audiokabel (3,5 mm) 329583-0010

Wandlader 329341-0010

Wandlader plus adapter 329342-0010
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De kussentjes van de oorstukken opnieuw bevestigen
De kussentjes van de oorstukken worden op hun plaats gehouden door een montageflens die onder acht lipjes rond de binnenrand van 
elk oorstuk wordt vastgeklikt. Als een kussentje gedeeltelijk of helemaal losraakt, duwt u de montageflens van het kussentje terug in het 
oorstuk. Druk met uw vinger of duim rond de rand van de montageflens en zorg dat deze helemaal rond het oorstuk op zijn plaats vastklikt.

Problemen oplossen 

Probleem Wat te doen

De hoofdtelefoon wordt niet geladen • Controleer of beide stekkers van de USB-kabel goed zijn aangesloten.
• Als u een stopcontact gebruikt, controleer dan of de voeding goed is aangesloten en of het stopcontact werkt.
• Als u een computer gebruikt, controleer dan of de computer is aangesloten en of de USB-poort werkt.
• Als het indicatorlampje continu rood brandt, is de temperatuur van de hoofdtelefoon te hoog of te laag.

Zorg dat de hoofdtelefoon op kamertemperatuur is voordat u deze laadt.
• Zet de hoofdtelefoon aan en vervolgens uit. Koppel de USB-oplaadkabel los en sluit deze vervolgens

weer aan.

De hoofdtelefoon en het Bluetooth-
apparaat kunnen niet worden gekoppeld

• Zorg dat de hoofdtelefoon niet is aangesloten op de lader en dat de aan-uitschakelaar op aan staat.
• Zet het apparaat uit en vervolgens weer aan.
• Zet de Bluetooth-functie op het apparaat aan.
• Zet de Bluetooth-functie uit op alle andere apparaten die met de hoofdtelefoon gekoppeld zijn.
• Verwijder de lijst met gekoppelde apparaten uit de hoofdtelefoon door op de multifunctionele knop en de

knop Volume - te drukken en deze 10 seconden ingedrukt te houden.
• Zie “De hoofdtelefoon met uw apparaat verbinden” op pagina 6.
• Probeer de hoofdtelefoon met een ander apparaat te koppelen om te zien of de hoofdtelefoon goed werkt.

De hoofdtelefoon en het Bluetooth-
apparaat kunnen niet worden gekoppeld

• Zorg dat de hoofdtelefoon niet is aangesloten op de lader en dat de aan-uitschakelaar op aan staat.
• Zorg dat de Bluetooth-functie op het apparaat op aan staat.
• Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen het bereik van het apparaat bevindt, maximaal 10 meter.
• Zet de Bluetooth-functie uit op alle andere apparaten die met de hoofdtelefoon gekoppeld zijn
• Zet de hoofdtelefoon uit en vervolgens weer aan. De hoofdtelefoon wordt dan normaal automatisch met

het apparaat verbonden. Als de hoofdtelefoon niet automatisch opnieuw wordt verbonden, selecteer dan
“Bose AE SoundLink” in de koppellijst van het apparaat.

• Zet het apparaat uit en vervolgens weer aan.
• Probeer de hoofdtelefoon te verbinden met een ander gekoppeld apparaat om te zien of de

hoofdtelefoon goed werkt.

Geen geluid of slechte geluidskwaliteit 
van een bron of toepassing voor 
streaming audio

• Controleer of de bron voor streaming audio aanstaat en geluid afspeelt.
• Controleer of het audioapparaat A2DP-audiostreaming ondersteunt.
• Probeer een andere bron of toepassing voor streaming audio of probeer een andere track.
• Controleer of het volume van het Bluetooth-apparaat niet op het minimum staat en of het geluid niet is

uitgeschakeld.
• Plaats het apparaat dichter bij de hoofdtelefoon (10 meter).
• Plaats het apparaat en de hoofdtelefoon verder weg van apparaten die storing kunnen veroorzaken,

zoals een ander Bluetooth-apparaat, draadloze telefoons, een magnetron of een draadloze router voor
een computernetwerk.

• Verlaag het aantal toepassingen die draaien op uw apparaat. Uitschakelen van de Wi-Fi-functionaliteit op
het apparaat kan ook leiden tot betere geluidskwaliteit.

Geen geluid of slechte geluidskwaliteit 
van een verbonden apparaat

• Als u een Bluetooth-apparaat gebruikt, controleer dan of de bedieningsmodule goed op de hoofdtelefoon
is aangesloten.

• Bij gebruik van de audiokabel met een stekker van 3,5 mm dient u erop te letten dat de stekkers van de
audiokabel goed zijn aangesloten.

• Probeer een andere muziektoepassing of een andere track.
• Probeer een ander audioapparaat.
• Controleer of beide oorkussentjes goed vastzitten.
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Probleem Wat te doen

Het geluid komt niet overheen met 
de video

• Probeer een andere bron of toepassing voor streaming audio of probeer een andere track. Bij sommige 
bronnen of toepassingen is enige vertraging normaal. 

Vervormd kussentje • Na een paar minuten in een neutrale positie neemt het schuimmateriaal van het oorkussentje weer de 
natuurlijke vorm aan.

Korte levensduur batterij •  Laad de hoofdtelefoon volledig op. Wanneer deze volledig opgeladen is, brandt het batterij-
indicatorlampje continu groen (zolang de hoofdtelefoon op de lader is aangesloten).

• Wanneer deze volledig opgeladen is, biedt de SoundLink® around-ear Bluetooth-hoofdtelefoon ongeveer 
7 uur draadloze audio of ongeveer 200 uur stand-bytijd.

• Schakel tonen en meldingen in uw apparaat uit die mogelijk frequent naar de hoofdtelefoon worden 
gezonden. 

•  Sommige apparaten gebruiken meer stroom dan andere apparaten, zodat de batterij van de 
hoofdtelefoon eerder leeg is.

• Zie pagina 5 van dit document voor meer informatie over de werking van de batterij.

Klantenservice
Of ga voor online support naar: owners.Bose.com (in de VS) of global.Bose.com (buiten de VS).

Als u Bose wilt bellen, raadpleeg dan de adreslijst in de doos van het product. 

Voor verdere hulp bij het oplossen van problemen neemt u contact op met de Bose®-dealer. 

Beperkte garantie
Uw Bose® SoundLink around-ear-hoofdtelefoon 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.

Beperkte garantieservice verkrijgen
Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer, als volgt:

Neem contact op met Bose-support in uw land/regio (ga naar Global.Bose.com voor contactgegevens in uw land/regio) voor specifieke 
retournerings- en verzendinstructies.

Voorzie het product van een adreslabel en stuur het franco op naar het door Bose-support in uw land opgegeven adres.

Vermeld het benodigde retourautorisatienummer duidelijk zichtbaar op de buitenkant van de doos. Dozen zonder 
retourautorisatienummer worden geweigerd als dit nummer vereist is.

Het serienummer vindt u aan de binnenkant van het linkeroorstuk of op de originele doos.

Technische informatie
Temperatuurbereik: 

Gebruik dit product alleen bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.

Bewaar dit product alleen bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.

Laad de batterij alleen op bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C.

Batterij: oplaadbaar, niet-vervangbaar lithiumionenpolymeer.

Oplaadtijd: 3 uur voor volledig opladen.

Gebruiksduur: Ongeveer 7 uur.

Gebruiksbereik: tot maximaal 10 m van het apparaat.

Bluetooth® 
Versie 4.0 

Beschikbare profielen: Hoofdtelefoon (HSP 1.1); Handsfree (HFP 1.5); Geavanceerd audiodistributieprofiel (A2DP 1.2); Profiel 
afstandsbediening audio/video (AVRCP 1.4).

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