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Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing 
door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies
 De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde 
afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 
2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en 
gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik 
van het product en hou dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in 
het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie, brand of 
chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze 
uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 
3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren, 
verwarmen boven 100 °C of verbranden.

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. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

8.  Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere 
apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

10.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of 
de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u 
een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau 
verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.

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

12.  Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, 
als bijvoorbeeld 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, of als het niet 
normaal werkt of is gevallen.
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Waarschuwingen en opmerkingen
Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de 
behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat. 

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

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw 
implanteerbare medische hulpmiddel.

• Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, 
vloeistof of vocht.

• Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.

• Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, 
op of bij het product.

• Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.

• Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.

• De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg 
de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.

• Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze 
stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

• Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose Soundbar Wall Bracket.

• Niet bevestigen aan oppervlakken die niet sterk zijn of waarachter risico’s verborgen zijn, zoals elektrische 
bedrading of waterleidingen. Als u niet zeker weet hoe de steun moet worden bevestigd, neemt u contact 
op met een erkende professionele installateur. Zorg dat de steun wordt bevestigd volgens de plaatselijke 
bouwvoorschriften.

• Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis 
in de muur of een dichte kast.

• Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, 
verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

• Het productlabel bevindt zich op de achterkant van de luidspreker.
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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 dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden 
bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten 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 van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is 
aangesloten.

• Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het 
vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED 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 apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. 
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw 
lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

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

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 
2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) 
nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname
Vermogensmodi

Stand-by Netwerk op stand-by

Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, 
bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz

< 0,5 W Bluetooth® ≤ 2,0 W

Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de 
modus wordt overgeschakeld

< 2,5 uur 2 20 minuten

Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle 
bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle 
draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een 
ingangsspanning van 230 V/50 Hz

N.v.t. < 2,0 W

Procedures voor het deactiveren/activeren van 
netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle 
netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld. 

Bluetooth: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de Bluetooth-
knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met 
een Bluetooth-bron. 

http://www.Bose.com/compliance
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 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 afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor 
het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)
Artikel XII
Volgens de ‘Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices’ mogen bedrijven, ondernemingen 
of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde 
radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het 
zendvermogen verhogen.

Artikel XIV
Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke 
communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk 
stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde 
wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de 
telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of 
apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer NIET om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw 
plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de batterij te verwijderen.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie
Het serienummer en modelnummer vindt u op de achterkant van de luidspreker.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modelnummer: ____________________________________________________________________

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product 
te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

http://global.Bose.com/register
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Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

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

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

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 GB/T 26572 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 GB/T 26572 ligt.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan
Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 431974

Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen

Onderdeel Lood 
(Pb)

Kwik 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Zeswaardig chroom 
(Cr+6)

Polybroombifenylen 
(PBB)

Polybroomdifenylethers 
(PBDE)

PCB’s - ○ ○ ○ ○ ○
Metalen onderdelen - ○ ○ ○ ○ ○
Plastic onderdelen ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luidsprekers - ○ ○ ○ ○ ○
Kabels - ○ ○ ○ ○ ○
Opmerking 1:  “○” geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de 

referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: “−” geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “0” is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland 

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 100-240 V 1 50/60 HZ, 36W

Modelnummer: 431974

Het CMIIT-ID staat aangegeven op het productlabel op de achterkant van de luidspreker.
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JURIDISCHE INFORMATIE

Beveiligingsinformatie
  Dit product bevat software. Bose stelt mogelijk van tijd tot tijd updates beschikbaar, waaronder updates 
met betrekking tot veiligheidskwesties die mogelijk de functionaliteit van het product beïnvloeden. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van updates voor de producten in uw bezit. Voor toegang tot de 
updates neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Ga naar: worldwide.Bose.com/contact 

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

Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Bass Module, Bose Soundbar Wall Bracket en Bose TV Speaker zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere 
wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

http://worldwide.Bose.com/contact
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BEKENDMAKINGEN MET BETREKKING TOT LICENTIES

FreeRTOS Kernel V10.0.1
Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated docu-
mentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to 
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to 
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONIN-
FRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

http://www.FreeRTOS.org

http://aws.amazon.com/freertos

Heatshrink-0.4.1
Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS 
SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLI-
GENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 
THIS SOFTWARE.
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WAT ZIT ER IN DE DOOS

INHOUD
Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Bose TV Speaker

Afstandsbediening Bose TV Speaker 
(inclusief batterijen)

Netsnoer*

Optische kabel

* Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio. 

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet 
gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de 
Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/TVS

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS


 1 2  |  D U T

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER

AANBEVELINGEN
• Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/

videocomponenten en directe warmtebronnen.

• Plaats de luidspreker direct onder (bij voorkeur) of boven de tv, met het rooster van 
de luidspreker naar de kamer gericht.

• Plaats de luidspreker met de rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. 
Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. 
Door trillingen kan de luidspreker verschuiven, vooral op gladde oppervlakken als 
marmer, glas of gepolijst hout.

• Als u de luidspreker op een schap of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de 
luidspreker dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schap of tv-standaard voor 
optimale geluidskwaliteit.

• Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de 
luidspreker en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden 
geblokkeerd, heeft dit invloed op de geluidskwaliteit.

• Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

• Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een 
afstand van 30-90 cm van de luidspreker. 

• Voor de beste geluidskwaliteit mag de luidspreker niet in een kast of diagonaal in 
een hoek worden geplaatst.

• Plaats geen voorwerpen op de luidspreker.

LET OP: Plaats de luidspreker wanneer deze in gebruik is niet op de voorkant, 
achterkant of bovenkant.
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PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER

DE LUIDSPREKER AAN DE MUUR BEVESTIGEN
U kunt de luidspreker aan een muur bevestigen. Neem contact op met uw erkende 
Bose-dealer als u de muurbeugel voor de Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall 
Bracket) wilt aanschaffen.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/TVS

LET OP: Gebruik GEEN ander materiaal om de luidspreker te bevestigen.

Het geluid bijstellen voor muurbevestiging
Houd de spraakmodusknop 5 op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat 
het tv-lampje op de luidspreker oranje knippert.

http://worldwide.Bose.com/Support/TVS


 1 4  |  D U T

DE LUIDSPREKER INSTALLEREN

KABELOPTIES
Sluit de tv op de luidspreker aan met een van de twee kabelopties.

• Optie 1: Optisch

• Optie 2: HDMI ARC (niet bijgeleverd)

OPMERKINGEN: 

• Met behulp van de poort HDMI ARC of Audio Return Channel op de tv kunt u de 
afstandsbediening van de tv gebruiken om de luidspreker in en uit te schakelen, 
het volume te regelen en het geluid te dempen.

• Als de tv geen optische poort of HDMI-poort heeft, zie dan “Alternatieve 
installatiemethode” op pagina 33.

1. Ga naar het aansluitpaneel Audio OUT (optical) of HDMI IN aan de achterkant van 
de tv.

OPMERKING: Het aansluitpaneel van de tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. 
Let op de vorm van de poort.

HDMI ARC  
(niet bijgeleverd)

Optisch

OF

2. Kies een audiokabel.



DE LUIDSPREKER INSTALLEREN

 1 5  |  D U T

DE LUIDSPREKER OP DE TV AANSLUITEN

Optie 1: Optisch
1. Verwijder de kabeldopjes aan de uiteinden van de optische kabel.

LET OP: Zorg dat u de kabeldopjes aan beide uiteinden van de optische kabel 
hebt verwijderd. Als u de dopjes niet verwijdert of de stekker er verkeerd 
insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

2. Lijn één uiteinde van de stekker uit met de poort Optical OUT van de tv en steek 
de stekker er voorzichtig in.

3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast met het Bose-
logo omlaag gericht. 

4. Lijn de stekker uit met de poort OPTICAL IN van de luidspreker en steek de stekker 
er voorzichtig in.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

OPMERKING: De poort is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen 
draait bij het insteken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klik hoort of voelt.
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Optie 2: HDMI ARC (niet bijgeleverd)
1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de poort HDMI ARC van de tv.

OPMERKING: Als u de kabel niet aansluit op de poort HDMI ARC of Audio Return 
Channel van de tv, komt er geen geluid uit de luidspreker. Als de tv 
geen HDMI ARC-poort heeft, gebruik dan de bijgeleverde optische 
kabel om de luidspreker aan te sluiten (zie pagina 15).

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort HDMI IN op de luidspreker. 

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER
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DE LUIDSPREKER OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de voedingspoort 1 POWER aan de achterkant van de 
luidspreker.

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

1

2

De luidspreker wordt aangezet en u hoort een toon.
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DE LUIDSPREKERS VAN DE TV UITZETTEN
Om te vermijden dat u een vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

TIP: De audio-instellingen bevinden zich meestal in het tv-menu.

CONTROLEREN OF ER GELUID IS

1. Schakel de tv in.

2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:

a. Zet deze bron aan.

b. Selecteer de juiste tv-ingang.

3. Schakel de luidspreker in (zie pagina 20).

Er komt geluid uit de luidspreker.

4. Druk op A op de afstandsbediening van de luidspreker.

Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de luidspreker.

OPMERKING: Als er geen geluid uit de luidspreker komt of als er geluid uit de 
luidsprekers van de tv komt, zie dan pagina 37.
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LUIDSPREKERKNOPPEN

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Gebruik de afstandsbediening om de luidspreker en Bluetooth-verbindingen te bedienen.

Volume hoger (zie pagina 22)

Volume lager (zie pagina 22)

Bluetooth-knop (zie pagina 27)

Aan-uitknop (zie pagina 20)

Spraakmodus (zie pagina 23)

Tv-knop (zie pagina 23)

Lage tonen bijstellen (zie pagina 25).

Dempen (zie pagina 22)
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Aan/uit
Druk op de aan-uitknop I op de afstandsbediening om de luidspreker in of uit te 
schakelen.

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt deze standaard ingesteld op de 
laatste actieve bron.

OPMERKINGEN: 

• Wanneer u de luidspreker op een stopcontact aansluit, wordt de luidspreker 
automatisch ingeschakeld.

• De eerste keer dat de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt de bron standaard 
ingesteld op tv g.
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Automatisch ontwaken 
U kunt de luidspreker zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer 
er een geluidssignaal wordt ontvangen.

Houd de aan-uitknop I op de afstandsbediening ingedrukt totdat u een toon hoort 
en de tv- en Bluetooth-lampjes op de luidspreker drie keer oranje knipperen om te 
wisselen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstelling voor inschakelen.
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LUIDSPREKERKNOPPEN

Volume

FUNCTIE WAT TE DOEN

Volume hoger
Druk op H.

OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u H ingedrukt.

Volume lager
Druk op z.

OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u z ingedrukt.

Dempen

Druk op A.

Wanneer het geluid is gedempt, pulseert het lampje op de luidspreker 
van de huidige bron (tv of Bluetooth) wit totdat het geluid weer wordt 
ingeschakeld (zie pagina 31).

TIP: U kunt ook op H drukken om het geluid weer in te schakelen.
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Bronnen
U kunt de tv en Bluetooth-verbindingen bedienen met de afstandsbediening.

Om een bron te bedienen drukt u op de afstandsbediening op de knop voor de bron 
die u wilt bedienen (tv-knop O of Bluetooth-knop l).
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SPRAAKMODUS
Spraakmodus verbetert de helderheid van spraak en zang in films, tv-programma’s en 
podcasts door de audiobalans van het systeem aan te passen.

Druk op de afstandsbediening op de spraakmodusknop 5 om te wisselen tussen de 
spraakmodus en de standaardaudio-instellingen.

Wanneer de spraakmodus is ingeschakeld, brandt het lampje voor de huidige bron 
groen (zie pagina 30).

OPMERKING: Wanneer u de spraakmodus inschakelt, blijft deze ingeschakeld voor 
de huidige bron, ook als u overschakelt op een andere bron of de 
luidspreker uitschakelt. Druk opnieuw op de spraakmodusknop 5 om 
de spraakmodus voor een bron uit te schakelen.
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DE LAGE TONEN BIJSTELLEN

1. Druk op de afstandsbediening op h.

De tv- en Bluetooth-lampjes op de luidspreker knipperen drie keer wit.

2. Stel de lage tonen op een van de volgende manieren bij: 

• Druk op Volume hoger H om de lage tonen hoger te zetten.

• Druk op Volume lager z om de lage tonen lager te zetten.

De tv- en Bluetooth-lampjes op de luidspreker branden in overeenstemming met 
de huidige instelling voor de lage tonen.

INSTELLING VOOR LAGE TONEN O l

2 (maximum)

1

0 (standaard)

-1

-2 (minimum)

3. Druk op h. 

De luidspreker slaat de huidige instelling voor de lage tonen op.

OPMERKING: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma’s met alleen spraak, 
zoals nieuws- en praatprogramma’s, zie “Spraakmodus” op pagina 24.
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DE LAGE TONEN RESETTEN
Houd op de afstandsbediening h ingedrukt totdat de tv- en Bluetooth-lampjes op 
de luidspreker drie keer knipperen.

De lage tonen worden teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
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BLUETOOTH-VERBINDINGEN

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u muziek streamen vanaf mobiele 
apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers. Voordat u muziek vanaf 
een apparaat kunt streamen, moet u dat apparaat met de luidspreker verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de afstandsbediening op de Bluetooth-knop l.

Het Bluetooth-lampje op de luidspreker pulseert langzaam blauw.

2. Zet op uw mobiele apparaat de Bluetooth-functie aan.

TIP: Het Bluetooth-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.



 2 8  |  D U T

BLUETOOTH-VERBINDINGEN

3. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten.

Bose TV Speaker

Als er verbinding is, hoort u een toon. Het Bluetooth-lampje brandt continu wit. 
De Bose tv-speaker verschijnt in de lijst met verbonden apparaten.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT 
VERBREKEN
Gebruik het Bluetooth-menu van uw mobiele apparaat om de verbinding met de 
luidspreker te verbreken.

TIP: U kunt ook de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat uitschakelen om de 
verbinding te verbreken. Als u de Bluetooth-functie uitschakelt, worden ook alle 
verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN
Druk op de afstandsbediening op de Bluetooth-knop l.

De luidspreker probeert opnieuw verbinding te maken met het meest recent 
verbonden apparaat. Terwijl de verbinding wordt gemaakt, knippert het Bluetooth-
lampje op de luidspreker wit.

OPMERKINGEN: 

• Zorg dat de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

• Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m van de luidspreker 
bevinden en ingeschakeld zijn.
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BLUETOOTH-VERBINDINGEN

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN
U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de luidspreker opslaan 
en de luidspreker kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen. 

1. Houd de Bluetooth-knop l op de afstandsbediening ingedrukt tot het Bluetooth-
lampje langzaam blauw pulseert.

2. Selecteer de Bose tv-speaker in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

OPMERKING: Zorg dat de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat is 
ingeschakeld. 

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE LUIDSPREKER 
WISSEN

1. Houd op de afstandsbediening l 10 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort.

2. Verwijder de Bose tv-speaker uit de Bluetooth-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden 
(zie pagina 27).
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LUIDSPREKERSTATUS

De ledlampjes aan de voorkant van de luidspreker tonen de status van de luidspreker.

Bluetooth-lampjeTv-lampje

OPMERKING: De lampjes geven de status weer die voor de huidige bron de hoogste 
prioriteit heeft.

BLUETOOTH-STATUS
Toont de Bluetooth-verbindingsstatus van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE O l SYSTEEMSTATUS

Bluetooth-lampje pulseert 
langzaam blauw Klaar om te verbinden 

Bluetooth-lampje knippert wit Bezig met verbinden

Bluetooth-lampje brandt wit Verbonden
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AFSPEEL- EN VOLUMESTATUS
Toont de luidsprekerstatus tijdens afspelen en volume regelen.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES O l SYSTEEMSTATUS

Tv-lampje is continu groen Spraakmodus 
ingeschakeld voor tv

Bluetooth-lampje is continu groen

Spraakmodus 
ingeschakeld voor via 
Bluetooth verbonden 
apparaat

Beide lampjes pulseren langzaam wit Aan/uit

Tv-lampje knippert wit Bezig met wijzigen van 
volume van tv

Bluetooth-lampje knippert wit
Bezig met wijzigen van 
volume van via Bluetooth 
verbonden apparaat

Tv-lampje pulseert langzaam wit Geluid tv gedempt

Bluetooth-lampje pulseert 
langzaam wit

Geluid via Bluetooth 
verbonden apparaat 
gedempt

STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN
Geeft de status van software-updates en foutwaarschuwingen weer.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES O l SYSTEEMSTATUS

Tv-lampje pulseert oranje Bezig met updaten 
luidspreker

Tv-lampje knippert drie keer oranje Update voltooid

Tv-lampje knippert rood

Luidsprekerfout. 
Oplossing: stekker eruit 
en erin. Niet opgelost: 
Bose-klantenservice.
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GEAVANCEERDE FUNCTIES

ACCESSOIRES AANSLUITEN (OPTIONEEL)
U kunt de volgende accessoires op de luidspreker aansluiten met een audiokabel van 
3,5 mm (niet bijgeleverd). Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire 
voor meer informatie.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

OPMERKING: Sluit de basmodule aan op de poort h aan de achterkant van de 
luidspreker. Sluit het apparaat niet aan op de poort B.

http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500
http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700
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ALTERNATIEVE INSTALLATIEMETHODE

GEEN OPTISCHE POORT OF HDMI-POORT OP DE TV
Sommige tv’s hebben geen optische poort of HDMI-poort. Gebruik een alternatieve 
installatiemethode om de tv op de luidspreker aan te sluiten.

PROBLEEM WAT TE DOEN

Tv heeft alleen een analoge poort
Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm naar 
RCA (niet bijgeleverd). Zie “De tv heeft alleen een 
analoge poort.” 

Tv heeft alleen een 
hoofdtelefoonpoort 

Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm 
(niet bijgeleverd). Zie “De tv heeft alleen een 
hoofdtelefoonpoort” op pagina 34. 

De tv heeft alleen een analoge poort
Als de tv alleen analoge poorten (rood en wit) heeft, gebruikt u een stereokabel van 
3,5 mm naar RCA (niet bijgeleverd) om de tv op de luidspreker aan te sluiten. 

1. Als u dit nog niet gedaan hebt, koppelt u de tv los van de luidspreker.

2. Sluit de analoge RCA-kabel aan op de (rode en witte) Audio OUT RCA-poorten op 
de tv.

3. Sluit de stereostekker aan op de B-aansluiting van de luidspreker.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

R

L
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De tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort
Als de tv alleen een hoofdtelefoonpoort heeft, gebruikt u een stereokabel van 3,5 mm 
(niet bijgeleverd) om deze op de luidspreker aan te sluiten.

1. Sluit één uiteinde van een kabel van 3,5 mm aan op de hoofdtelefoonpoort van de tv.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort B op de luidspreker.

HDMI IN OPTICAL IN AUX IN USB BASS POWER

3.5 mm

3. Zorg dat de luidsprekers van de tv aanstaan. 

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

4. Voor optimale volumeregeling vanaf de luidspreker:

a. Stel het volume van de tv in op 75 procent van het maximum.

b. Stel het volume van de luidspreker in met behulp van de afstandsbediening van 
de luidspreker.
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VERZORGING EN ONDERHOUD

DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

1. Draai het klepje van het batterijvakje met behulp van een muntje naar links (tegen 
de klok in) en verwijder dit.

2. Plaats de nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat het plusteken 
zichtbaar is.

OPMERKING: Gebruik uitsluitend een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of 
DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. 

3. Plaats het klepje terug en draai dit naar rechts (met de klok mee) totdat het vastklikt.
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DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN
Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.

LET OP: 

• Zorg dat er GEEN vloeistof op de luidspreker of in openingen wordt gemorst.

• Blaas GEEN lucht in de luidspreker.

• Gebruik GEEN stofzuiger om de luidspreker schoon te maken.

• Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de luidspreker.

• Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, 
ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

• Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/TVS

BEPERKTE GARANTIE
Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op 
global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. 
Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de 
beperkte garantie.

http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register


 3 7  |  D U T

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST
Als u problemen met de luidspreker ondervindt:

• Controleer of de luidspreker op een werkend stopcontact is aangesloten.

• Zorg dat alle kabels stevig vastzitten en goed zijn aangesloten.

• Controleer de statuslampjes (zie pagina 30).

• Plaats de luidspreker op een afstand van 30-90 cm van mogelijke storingsbronnen 
(draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).

• Plaats de luidspreker volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 12).

ANDERE OPLOSSINGEN
Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor 
symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het 
probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice. 

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM OPLOSSING

Geen HDMI ARC- of 
optische poort op 
de tv

Gebruik een alternatieve installatiemethode om de tv op de 
luidspreker aan te sluiten (zie pagina 33).

Luidspreker gaat 
niet aan

Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan. 

Gebruik de afstandsbediening om de luidspreker in te schakelen 
(zie pagina 20).

Koppel de netsnoeren voor de luidspreker en optionele basmodule 
los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens stevig aan op een 
werkend stopcontact. 

De 
afstandsbediening 
werkt niet goed of 
helemaal niet

Vervang de batterij (zie pagina 35).

Zorg dat de afstandsbediening zich binnen 6 meter van de 
luidspreker bevindt. 

Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de 
luidspreker staan.

Controleer of u in de juiste bron zit door op de volumeknop op de 
afstandsbediening te drukken om te zien of het juiste bronlampje op 
de luidspreker knippert.

http://worldwide.Bose.com/contact
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SYMPTOOM OPLOSSING

Geluid uit de 
luidspreker valt 
soms weg of er is 
geen geluid

Als het tv- of Bluetooth-lampje pulseert, is het geluid van de 
luidspreker gedempt. Druk op de knop Dempen A om het geluid van 
de luidspreker weer in te schakelen.

Controleer of het geluid van uw mobiele apparaat niet is gedempt.

Zet het volume op de luidspreker (zie pagina 22) of het mobiele 
apparaat hoger.

Schakel over naar een andere bron (zie pagina 23).

Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.

Start uw mobiele apparaat opnieuw.

Zorg dat u een compatibel mobiel Bluetooth-apparaat gebruikt.

U kunt geen Bluetooth-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.

Zorg dat de HDMI-kabel van de luidspreker is aangesloten op 
een poort op de tv met de aanduiding HDMI ARC (Audio Return 
Channel) en niet op een standaard HDMI-poort. Als de tv geen HDMI 
ARC-poort heeft, sluit u de luidspreker aan met behulp van een 
optische kabel (zie pagina 14).

Als de luidspreker is aangesloten op de HDMI ARC-poort van de tv, 
zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in 
het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een 
andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.

Schakel de tv uit, haal de HDMI-kabel van de luidspreker uit de HDMI 
ARC-poort van de tv en sluit de kabel opnieuw aan. Schakel de tv in.

Sluit de optische kabel aan op een poort op de tv met de aanduiding 
Output of OUT en niet Input of IN.

Haal de netsnoeren voor de luidspreker en optionele basmodule uit 
het stopcontact, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens stevig aan 
op een werkend stopcontact.

Geen geluid uit de 
basmodule

Controleer of de basmodule op het lichtnet is aangesloten.

Controleer of de basmodule is aangesloten op de poort h aan de 
achterkant van de luidspreker.

Controleer of de basmodule compatibel is met de luidspreker 
(zie pagina 36).

Stel de lage tonen bij (zie pagina 25).

Schakel over naar een andere bron (zie pagina 23).
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SYMPTOOM OPLOSSING

Er komt geluid uit de 
luidspreker van de tv

Zorg dat de HDMI-kabel van de luidspreker is aangesloten op een 
poort op de tv met de aanduiding ARC (Audio Return Channel). 
Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, sluit u de luidspreker aan met 
behulp van de optische kabel (zie pagina 16).

Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van 
de tv.

Als de luidspreker is aangesloten op de HDMI ARC-poort van de tv, 
zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in 
het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een 
andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.

Haal de HDMI-kabel van de luidspreker uit de HDMI ARC-poort van 
de tv en sluit de kabel opnieuw aan.

Zet het volume van de tv op de laagste stand.

Sluit de luidspreker aan met zowel een HDMI-kabel (zie pagina 16) 
als de optische kabel (zie pagina 17).

Slecht of 
vervormd geluid

Test verschillende bronnen indien beschikbaar.

Controleer of de tv surroundgeluid kan uitvoeren. Zie de 
gebruikershandleiding van de tv.

Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het 
volume van dat apparaat lager. 

Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van 
de tv.

Als de luidspreker aan de muur is bevestigd, pas dan het geluid aan 
met behulp van de afstandsbediening (zie pagina 13).

Luidspreker en bron 
worden niet tegelijk 
in- of uitgeschakeld

Druk op de afstandsbediening op de bronknop voor de bron die niet 
gesynchroniseerd is.

Druk op de aan-uitknop I om de bron in of uit te schakelen.

Luidspreker maakt 
geen verbinding met 
Bluetooth-apparaat

Zet op uw mobiele apparaat de Bluetooth-functie uit en vervolgens 
weer aan. Verwijder de luidspreker uit de Bluetooth-lijst. 
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 27).

Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 29).

Zorg dat u een compatibel mobiel Bluetooth-apparaat gebruikt.

U kunt geen Bluetooth-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.

Verwijder de luidspreker uit de lijst met Bluetooth-apparaten van het 
mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 27).

Wis de lijst met apparaten van de luidspreker (zie pagina 29). 
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 27). 
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