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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. 

© 2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
De bliksemschicht met een pijl in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke 
niet-geïsoleerde spanning in het systeem, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN
• Stel dit apparaat niet bloot aan druip- of spatwater en plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen zoals vazen op of 

naast het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het 
systeem wordt gemorst. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.

• Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld. 
• Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.

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.

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

LET OP
• Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de 

veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen leiden tot vervallen 
van de garantie.

• Onjuiste behandeling van de batterij in dit apparaat kan leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden. 
Niet demonteren, verwarmen boven 45 °C of verbranden. 

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 voeding moet binnenshuis worden gebruikt. Deze is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, 

in recreatievoertuigen of op boten.
• Als u het product gebruikt met een voeding (netadapter), mag u alleen de bijgeleverde voeding gebruiken.
• Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
• Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan het 

betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.
• Probeer niet de batterij van de luidspreker te vervangen. Neem contact op met de Bose-klantenservice. De contactgegevens 

vindt u in deze handleiding.
Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. 
De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance 

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 reinigen.
7.  Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder 

versterkers) die warmte produceren.
8. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
9. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
10. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een snoer 

of stekker van de voeding is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, 
als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
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Informatie over producten die elektrische ruis genereren
OPMERKING
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 deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan 
de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, raden wij u aan de storing te 
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
• Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur 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. 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. 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.

IN CANADA
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
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 andere antennes of zenders.
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik 
zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet 
bestand zijn tegen storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.
Uitgangsvermogen: 8,99 mW (9,54 dBm) bij 2,48 GHz

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een 
geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen 
helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer 
informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u 
woont, de afvalverwerkingsservice, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen 
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen

Naam onderdeel
Lood 
(Pb) Kwik (Hg)

Cadmium 
(Cd)

Zeswaardig chroom 
(Cr(VI))

Polybroombifenyl  
(PBB)

Polybroomdifenylether  
(PBDE)

PCB’s X O O O O O
Metalen onderdelen X O O O O O
Plastic onderdelen O O O O O O

Luidsprekers X O O O O O
Kabels X O O O O O

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. 

Luidsprekerbatterij: 

 
Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:
Het serienummer 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

Over uw SoundLink® Colour Bluetooth®-
luidspreker
Uw muziek houdt u in beweging. En met de SoundLink® Colour Bluetooth®-
luidspreker, kan de muziek met u meebewegen.

Eigenschappen
• Geïnspireerde audioprestaties, overal waar u gaat.

• Maakt draadloos verbinding met uw smartphone, tablet of andere Bluetooth-
apparaten – maximaal twee tegelijk.

• Stemprompts leiden u door het koppelen van Bluetooth-apparaten, zodat dit 
gemakkelijker is dan ooit.

• Verkrijgbaar in diverse kleuren.

• Ontworpen en getest voor het ondersteunen van een actieve, mobiele levensstijl.

• De lithiumionenbatterij zorgt voor maximaal acht uur afspeeltijd zonder dat de 
luidspreker wordt aangesloten op de voeding.

• Kan worden opgeladen met de meeste USB-voedingsbronnen.
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Uitpakken
Controleer de doos om te zien of de luidspreker, de voeding en de voedingskabel 
(USB) aanwezig zijn. Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste 
manier om het product te verzenden of vervoeren.

Als een deel van het product beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt.  
Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of bel de Bose-
klantenservice. Voor contactgegevens gaat u naar: http://global.Bose.com

SoundLink® Colour  
Bluetooth®-luidspreker Voedingskabel (USB)

Voeding

Adapters (alleen in bepaalde regio’s 
bijgeleverd)
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Gebruik

Aansluiten op het lichtnet
Voordat u de luidspreker gebruikt, sluit u deze op een stopcontact aan en laad u de 
batterij op. 

1. Sluit de kleine stekker van het voedingskabel aan op de aansluiting POWER 
aan de achterkant van de luidspreker. 

2.  Sluit de grote stekker van het voedingskabel aan op de aansluiting op de voeding. 

3. Klap de poten van de voeding uit. Sluit zo nodig de adapter voor uw regio aan. 
Als u een adapter wilt verwijderen, trek dan de vergrendeling (A) naar achteren 
en til de adapter omhoog en van de voeding af (B). 

Opmerking:  De hardware voor de voeding verschilt per regio. Mogelijk is het 
in uw geval niet nodig een adapter op uw voeding aan te sluiten.

4. Sluit de voeding op een stopcontact aan. Het batterij-indicatorlampje  
knippert oranje en de luidspreker geeft een toon. 

De batterij opladen
Laat de batterij drie uur opladen, zodat deze volledig wordt opgeladen. 

Opmerking:  U kunt de luidspreker tijdens het opladen gebruiken. Als u de 
luidspreker gebruikt terwijl deze wordt opgeladen, kan dit leiden tot 
een langere oplaadtijd. 
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Batterij-indicatorlampje
Het batterij-indicatorlampje bevindt zich boven de aan-uitknop. Terwijl de batterij 
wordt opgeladen, brandt het batterij-indicatorlampje oranje. Wanneer de batterij 
volledig opgeladen is, brandt het indicatorlampje groen.

Batterij-indicatorlampje (terwijl de luidspreker wordt opgeladen)
Oranje: Bezig met opladen  |  Groen: Volledig opgeladen 

Opmerking:  Het opladen van de luidspreker gaat het snelst met de bijgeleverde 
voeding. U kunt de luidspreker ook opladen door deze aan te sluiten 
op een USB-poort, zoals op uw computer. Voor een kortere oplaadtijd 
gebruikt u de door Bose bijgeleverde USB-voedingskabel. 

Een taal selecteren voor stemprompts
De luidspreker biedt stemprompts om u door het koppelen en aansluiten te leiden. 
Stemprompts geven ook de naam aan van het (de) op dat moment verbonden 
apparaat (apparaten) en herinneren u eraan de luidspreker op te laden wanneer de 
batterij bijna leeg is.

De eerste keer dat u de luidspreker gebruikt, moet u een taal selecteren:

1. Druk op  om de luidspreker aan te zetten. 

2. Druk op  of  om door de lijst met taalopties te scrollen. 

Engels, Spaans, Frans, Duits, Mandarijns, Japans, Italiaans, Portugees, 
Nederlands, Russisch, Pools

3.  Wanneer u uw taal hoort, houdt u  ingedrukt om deze te selecteren. 

Stemprompts uit- en aanzetten 
Als u liever geen stemprompts hoort, houd dan  en  tegelijk ingedrukt tot u 
bevestiging hoort dat de stemprompts zijn uitgeschakeld. 

Om de stemprompts weer aan te zetten, herhaalt u dit.

De taal wijzigen
De geselecteerde taal wijzigen: 

1. Houd  en  tegelijk ingedrukt tot u de stemprompt hoort voor de 
eerste taaloptie. 

2. Herhaal stap 2 en 3 hierboven. 

Tijdens de taalselectie brandt het Bluetooth-indicatorlampje continu blauw.

Opmerking: Voor meer talen kijkt u op: updates.Bose.com/SoundLinkColour
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Het eerste mobiele apparaat koppelen
Nadat u een taal selecteert, is de luidspreker klaar om te worden gekoppeld met 
uw eerste mobiele apparaat. 

Het Bluetooth-indicatorlampje knippert blauw en de stemprompt zegt: ‘Klaar om 
te koppelen’.

1. Zorg dat Bluetooth op uw mobiele apparaat aanstaat. 
(Het menu Bluetooth bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.)

2. Selecteer Bose Colour SoundLink in de Bluetooth-lijst op uw mobiele 
apparaat. 

Het Bluetooth-indicatorlampje brandt continu wit en de stemprompt zegt:  
‘Verbonden met <naam apparaat>’. 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

Bose Colour SoundLink 

Muziek afspelen
Nadat het mobiele apparaat verbonden is, start u een muziekapp op het apparaat 
om muziek af te spelen. U kunt de knoppen voor afspelen en volume op uw 
apparaat of die op de luidspreker gebruiken. Zie ‘Knoppen op de luidspreker’ 
op pagina 12. 
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Gebruik van de luidspreker met meerdere 
apparaten
De luidspreker kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden en kan actief 
verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.

Een ander apparaat koppelen
1. Zorg dat de luidspreker en het mobiele apparaat aanstaan en houd  

ingedrukt totdat het Bluetooth-indicatorlampje blauw knippert en de 
stemprompt zegt: ‘Klaar om een ander apparaat te koppelen’. 

2. Zorg dat Bluetooth op uw mobiele apparaat aanstaat. 
(Het menu Bluetooth bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.)

3. Selecteer Bose Colour SoundLink in de lijst met apparaten. 

Het Bluetooth-indicatorlampje brandt continu wit en de stemprompt zegt:  
‘Verbonden met <naam apparaat>’.

Opmerking:  De luidspreker kan maximaal acht apparaten onthouden. Als u 
een negende apparaat koppelt, wordt het apparaat dat het langst 
niet is gebruikt uit het geheugen van de luidspreker verwijderd.

Meerdere verbindingen beheren
Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding 
met de twee meest recentelijk verbonden apparaten. 

Wanneer er twee apparaten actief verbonden zijn, kunt u muziek van beide 
apparaten afspelen. Om te wisselen tussen de verbonden apparaten, pauzeert u 
het eerste apparaat en speelt u muziek af van het tweede apparaat. 

Door andere gekoppelde apparaten scrollen
Muziek afspelen van een apparaat in het geheugen van de luidspreker dat 
momenteel niet verbonden is: 

1. Druk op  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn. 

2. Druk nogmaals (binnen drie seconden) op  om verbinding te maken met 
het volgende gekoppelde apparaat.

3. Herhaal stap 2 totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.

Opmerking:  Om deze functie te gebruiken, moeten de stemprompts 
aanstaan. (Zie ‘Stemprompts uit- en aanzetten’ op pagina 9.)

Het geheugen van de luidspreker wissen
Alle apparaten uit het geheugen van de luidspreker wissen:

1. Houd  tien seconden ingedrukt, totdat u ‘Lijst met Bluetooth-apparaten 
gewist’ hoort. 

2. Verwijder Bose Colour SoundLink uit de Bluetooth-lijst van uw mobiele apparaat.

Alle Bluetooth-apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te 
worden gekoppeld.
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Knoppen op de luidspreker
De knoppen van de luidspreker bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

• Druk op deze knop om de luidspreker aan/uit te zetten.
•  Terwijl de luidspreker aanstaat, houdt u deze knop ingedrukt om de oplaadstatus 

van de batterij te controleren.

•  Druk op deze knop om de Bluetooth-bron te selecteren (indien in AUX-modus).
•  Houd deze knop ingedrukt om klaar te zijn om een ander apparaat te koppelen.
•  Zorg dat stemprompts aanstaan en druk op deze knop om te horen welk 

Bluetooth-apparaat verbonden is.  
Druk nogmaals (binnen drie seconden) op deze knop om verbinding te maken 
met het volgende gekoppelde apparaat.

•  Houd deze knop 10 seconden ingedrukt om het geheugen van de luidspreker 
te wissen.

Druk op deze knop om de AUX-bron te selecteren (indien in Bluetooth-modus).

•  Druk eenmaal op deze knop om af te spelen of te pauzeren | Druk tweemaal om 
vooruit te springen | Druk driemaal om achteruit te springen. Opmerking: Het is 
mogelijk dat bepaalde apparaten deze functies niet ondersteunen.

• Druk in AUX-modus op deze knop om het geluid uit of in te schakelen.
• Houd deze knop ingedrukt in taalselectiemodus om een taal te selecteren.

• Volume lager
• Druk op deze knop om door stemprompts voor taalopties te scrollen.

• Volume hoger
• Druk op deze knop om door stemprompts voor taalopties te scrollen.

Houd deze knoppen drie seconden samen ingedrukt om stemprompts aan of uit 
te zetten.

 Houd deze knoppen drie seconden samen ingedrukt om de taal van de stemprompts 
te wijzigen.

 Houdt deze knoppen tien seconden samen ingedrukt om de luidspreker terug 
te zetten op de fabrieksinstellingen. (Zie ‘Terugzetten op de fabrieksinstellingen’ 
op pagina 16.)

 Houd deze knoppen drie seconden samen ingedrukt om de functie Automatisch 
uitschakelen aan of uit te zetten. (Zie ‘De functie Automatisch uitschakelen’ 
op pagina 14.)
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Systeemstatusindicatorlampjes
De systeemstatusindicatorlampjes bevinden zich op de bovenkant van de 
luidspreker, boven de overeenkomstige knoppen.

Batterij-indicatorlampje (terwijl de luidspreker op batterijvoeding werkt)
Groen: Volledig opgeladen 
Oranje: Half geladen
Rood knipperend: Bijna leeg/nu opladen 

Zie ‘Gebruik op batterijvoeding’ op pagina 14 voor meer informatie.

Bluetooth-indicatorlampje
Blauw knipperend: Klaar om te koppelen
Wit knipperend: Bezig verbinding te maken
Continu wit: Verbonden 

AUX-indicatorlampje
Continu wit: AUX is de geselecteerde bron

Een AUX-apparaat aansluiten
U kunt de luidspreker gebruiken met elk apparaat dat voorzien is van een uitgang 
voor hoofdtelefoon of audio, zoals een draagbare digitale muziekspeler. Voor deze 
functie hebt u een stereoaudiokabel nodig met aan beide uiteinden een stekker van 
3,5 mm om de audio-uitgang van uw apparaat aan te sluiten op de AUX-ingang op 
de luidspreker. Dit type kabel is verkrijgbaar in elektronicawinkels.

Een AUX-apparaat aansluiten:

1. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting AUX IN aan de achterkant van de 
luidspreker en op de aansluiting voor hoofdtelefoon of audio op het apparaat.

2. Zet de luidspreker aan.

3. Druk op  om de AUX-bron te selecteren.

4. Zet het volume op het aangesloten apparaat op bijna het maximum en gebruik 
vervolgens de volumeknoppen van de luidspreker om het volume in te stellen.
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Gebruik op batterijvoeding
De gebruiksduur van de batterij varieert afhankelijk van de afgespeelde content en het 
volume waarop deze wordt afgespeeld. Bij normaal gebruik heeft de batterij van de 
luidspreker een gebruiksduur van maximaal acht uur.

De batterij controleren
• Elke keer dat u de luidspreker aanzet, geeft het batterij-indicatorlampje 

gedurende twee seconden de oplaadstatus van de batterij aan. 
(Zie ‘Systeemstatusindicatorlampjes’ op pagina 13.)

• Zorg dat de luidspreker aanstaat en houd  ingedrukt om de oplaadstatus van de 
batterij te controleren.

• Als het batterij-indicatorlampje rood begint te knipperen terwijl u de luidspreker op 
batterijvoeding gebruikt, is de batterij bijna leeg en moet u de luidspreker nu opladen.

Batterijspaarmodus
Wanneer de luidspreker niet op de voeding is aangesloten en gedurende meer dan 
24 dagen niet wordt gebruikt, wordt deze in batterijspaarmodus gezet om de lading van 
de batterij te behouden. Om de luidspreker opnieuw te activeren, sluit u deze aan op 
een stopcontact.

De functie Automatisch uitschakelen
Als er geen Bluetooth-apparaat actief verbonden is, wordt de luidspreker automatisch 
uitgezet na 30 minuten zonder activiteit. 

Om deze functie uit te zetten, houdt u  en  tegelijk ingedrukt. U hoort dan 
een stemprompt (of een toon) om te bevestigen dat de instelling Automatisch 
uitschakelen uitstaat.

Herhaal dit om de instelling Automatisch uitschakelen weer aan te zetten.

Tips voor het plaatsen van de luidspreker
Wanneer u de luidspreker binnenshuis gebruikt, kan de geluidskwaliteit afhangen van 
waar in een kamer de luidspreker wordt geplaatst.

Wanneer u de luidspreker buitenshuis gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de 
geluidskwaliteit verandert naarmate u zich verder van de luidspreker bevindt.

Houdt rekening met de volgende richtlijnen bij het plaatsen van de luidspreker:

• Het Bluetooth-bereik van de luidspreker bedraagt 10 m. Als u het apparaat verder 
weg plaatst van de luidspreker, heeft dit invloed op de geluidskwaliteit en kan de 
verbinding van het apparaat met de luidspreker worden verbroken.

• Voor optimaal geluid moet de voorkant van de luidspreker naar de gebruiker gericht zijn.

• Voor de beste bastonen moet de achterkant van de luidspreker bij een muur worden 
geplaatst, maar niet direct tegen een muur. De bastonen worden minder wanneer de 
luidspreker weg van een muur wordt verplaatst.

• Plaats de luidspreker niet in kleine ruimtes die aan alle kanten behalve de voorkant 
zijn ingesloten. Dit heeft namelijk een negatief effect op de geluidskwaliteit.

• Plaats de luidspreker niet op natte of vuile oppervlakken.

• Plaats de luidspreker rechtop, zodat deze op zijn rubbervoetjes staat.
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Problemen oplossen

Probleem Wat te doen

De luidspreker kan 
niet worden aangezet 
(terwijl deze op 
netspanning werkt)

• Zorg dat beide uiteinden van het voedingskabel goed zijn aangesloten.
• Zorg dat de voeding op een werkend stopcontact is aangesloten.
• Zorg dat u voeding gebruikt die u bij de luidspreker hebt ontvangen.

De luidspreker kan 
niet worden aangezet 
(terwijl deze op 
batterijvoeding werkt)

• Mogelijk staat de batterij in spaarmodus of moet deze worden 
opgeladen. Sluit de luidspreker aan op een werkend stopcontact om 
de batterij weer werkend te krijgen.

De luidspreker kan 
niet met een mobiel 
apparaat worden 
verbonden

• Zet Bluetooth op uw mobiele apparaat uit en vervolgens weer aan. 
Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

• Verwijder Bose Colour SoundLink uit de Bluetooth-lijst op uw mobiele 
apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen. 

• Plaats het mobiele apparaat dichter bij de luidspreker en weg van 
storingsbronnen of obstructies.

• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.
• Wis het geheugen van de luidspreker: Houd  tien seconden 

ingedrukt totdat u “De lijst met Bluetooth-apparaten is gewist” hoort. 
Verwijder Bose Colour SoundLink uit de Bluetooth-lijst van uw 
mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

Geen geluid uit een 
Bluetooth-apparaat

• Zorg dat de luidspreker aanstaat.
• Zorg dat het volume van de luidspreker en het mobiele apparaat (en de 

muziekapp) niet op het minimum staan.
• Druk op  om de naam van het op dat moment verbonden apparaat 

te horen.
• Plaats het mobiele apparaat dichter bij de luidspreker en weg van 

storingsbronnen of obstructies.
• Probeer een andere muziekapp te gebruiken.
• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.
• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat het 

andere apparaat eerst gepauzeerd is.
• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat beide 

apparaten zich binnen het bereik van de luidspreker (10 m) bevinden. 

Slechte 
geluidskwaliteit 
van een Bluetooth-
apparaat

• Plaats het mobiele apparaat dichter bij de luidspreker en weg van 
mogelijke storingsbronnen.

• Probeer een andere muziekapp te gebruiken.
• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.
• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat beide 

apparaten zich binnen het bereik van de luidspreker (10 m) bevinden of 
verbreek de verbinding met het tweede apparaat.

Er wordt audio 
afgespeeld van het 
verkeerde Bluetooth-
apparaat (wanneer 
er twee apparaten 
actief verbonden zijn)

• Pauzeert de muziekapp op het andere apparaat of sluit deze af.
• Start muziek op het gewenste apparaat.



Verzorging en onderhoud

16 - Dutch

Probleem Wat te doen

Geen audio van 
de AUX-bron

• Zorg dat het verbonden mobiele apparaat aanstaat en speelt.
• Druk op de AUX-knop en controleer of het AUX-indicatorlampje brandt.
• Zorg dat de stekkers van 3,5 mm volledig in de luidspreker en in het 

bronapparaat zijn gestoken.
• Zet het volume van de luidspreker hoger om te controleren of het geluid 

van de luidspreker niet is uitgeschakeld. 
• Zet het volume op het AUX-apparaat hoger.
• Probeer een andere AUX-kabel te gebruiken.

Slechte 
geluidskwaliteit van 
een AUX-apparaat

• Zorg dat de audiokabel goed is aangesloten op de aansluiting AUX IN 
op de luidspreker en op het bronapparaat.

• Probeer een andere AUX-apparaat aan te sluiten.

Terugzetten op de fabrieksinstellingen
Om de luidspreker terug te zetten op de fabrieksinstellingen (geheugen wissen, 
taalselectie wissen, enz.) zorgt u dat de luidspreker is aangesloten op een 
voedingsbron en houdt u vervolgens  en  tegelijk tien seconden ingedrukt.

Schoonmaken
Om de buitenkant van uw product schoon te maken, kunt u dit afnemen 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® Colour-luidspreker neemt u contact op met 
uw plaatselijke Bose-dealer. 

Om rechtstreeks met Bose contact op te nemen gaat u naar: http://global.Bose.com

Beperkte garantie
Uw Bose® SoundLink® Colour Bluetooth®-luidspreker 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.
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Technische informatie

Temperatuurbereik
0-45°C

Gebruiksduur

Maximaal 8 uur

Bluetooth-bereik
10 m

Voeding

Ingang: 100 - 240 V wisselspanning, 50-60 Hz, 0,18 A

Uitgang: 5 V gelijkspanning, 1,0 A

Ingangsspanning/ingangsstroomsterkte

Ingang: 5 V gelijkspanning, max. 1,0 A

Afmetingen

13,5 cm H x 12,7 cm B x 5,4 cm D

Gewicht

0,53 kg
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