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Käyttötarkoitukset
Aurinkolasit (ilman vahvuuksia) koostuvat silmälasikehyksistä tai pidikkeistä sekä himmentävistä, heijastavista, 
sävytetyistä, polarisoivista tai valoherkistä linsseistä, ja niitä on tarkoitus käyttää silmien suojaamiseen auringolta 
taittovirheitä korjaamatta. Tämä laite on käsikauppatuote.

Lue käyttöohjeet.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden 
sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.

2. Säilytä nämä ohjeet.

3. Ota kaikki varoitukset huomioon.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.

6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

7. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

8. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.

9.  Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. 
Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on 
läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET
• ÄLÄ käytä laseja pitkään suurella äänenvoimakkuudella.

 – Säädä lasien äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.

 – Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat lasit päähäsi tai lähelle korviasi. Lisää äänenvoimakkuutta 
vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.

• Ole varovainen ajaessasi ja noudata lakeja, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä.

• Keskity omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät laseja esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi 
liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin lasit pois tai säädä äänenvoimakkuus 
riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaäänet, kuten hälytykset ja varoitukset.

• ÄLÄ käytä laseja, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise lasien virta ja ota yhteyttä 
Bosen asiakaspalveluun.

• ÄLÄ upota laseja veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiurheilussa, esimerkiksi uinnin, vesihiihdon tai 
lainelautailun aikana.

• Ota lasit heti pois, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääni lakkaa kuulumasta.
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Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten 
käytettäväksi. 

Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi 
toimintaan.

• ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.

• ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.

• Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

• ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.

• Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

• Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta 
tms. aiheutuvalle lämmölle).

• ÄLÄ käytä laseja latauksen aikana.

• Pyyhi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla kangaspussilla tai 
kuivalla liinalla.
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HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten 
mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. 
Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden 
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä 
asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti 
todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla 
toimenpiteillä:

• Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

• Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.

• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan 
käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön 
edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa 
vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen 
antennin tai lähettimen lähelle.

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

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Eurooppa:
Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten 
terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta 
tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-
jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.
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Määrä: 1 EA

M  
Valmistuttaja:  
Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701

L Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.
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• Tuote vastaa standardeja ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 ja EN ISO 12312-1.

• Sävytettyjä laseja ei suositella ajokäyttöön yöaikaan.

• EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN HÄMÄRÄSSÄ JA YÖLLÄ.

• Tuote on suunniteltu torjumaan yli 99 % UVA- ja UVB-valoenergiasta. Tuote vastaa standardia ANSI Z80.3.

• Alto- ja Rondo-tuotteiden kanssa tulisi käyttää ainoastaan Bosen hyväksymiä linssejä.

• Ei auringon suoraan katseluun.

• Ei sovellu suojaksi keinotekoisilta valonlähteiltä, kuten solariumeilta.

• Ei sovellu silmäsuojaksi mekaanisia iskuja vastaan.

• Säilytä tuote toimitukseen sisältyvässä suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.

• Varavirtalähteen tai -linssejä voi tilata Bosen asiakaspalvelusta.  
Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames

EU-SUODATINLUOKKA: ISO12312-1 CAT. 2

AUSTRALIALAINEN LINSSILUOKKA: 1067.1 CAT. 2

  Hyvä suoja auringon säteilyä vastaan

UV-luokitus: UV 400 cut

http://worldwide.Bose.com/Support/Frames%20
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Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät vasemmassa sangassa.

Sarjanumero:  _____________________________________________________________________

Mallinumero:  _____________________________________________________________________

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi.  
Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

N   Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

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

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

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

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

http://global.Bose.com/register
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Turvallisuustiedot
  Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose Connect 
-sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Connect 
-sovelluksessa on suoritettava loppuun. Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen 
tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta btu.bose.com

Apple, Apple-logo ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on 
Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose 
Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bose ja Bose Frames ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

h BMD0005, BMD0006

LAKISÄÄTEISET TIEDOT

http://btu.bose.com
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Bose Frames Suojakotelo

Latausjohto Kangaspussi

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä 
valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. 

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames

http://worldwide.bose.com/support/Frames
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LASIEN PAINIKKEET

Virran kytkeminen laseihin
Median toiston ohjaus
Press & Turn -äänenvoimakkuussäädin 
Bluetooth-toimintojen ohjaus
Puhelutoimintojen ohjaus

VIRRAN KYTKEMINEN
Paina oikean sangan painiketta.

Tilamerkkivalo palaa valkoisena kaksi sekuntia ja palaa sitten Bluetooth-yhteystilan 
mukaan (ks. sivu 18). Äänikehote ilmoittaa akun varaustason ja Bluetooth-
yhteyden tilan.

Virran kytkeminen

Tilamerkkivalo
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VIRRAN KATKAISEMINEN
Käännä lasit ylösalaisin kahdeksi sekunniksi. 

Tilamerkkivalo palaa valkoisena ja sammuu sitten.

HUOMAUTUS: Kun lasien virta on katkaistu, voit liikutella niitä kaikkiin suuntiin.

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU
Automaattinen virrankatkaisu säästää akkua silloin kun laseja ei käytetä. Lasien virta 
katkeaa, kun ääni on pysäytetty eikä laseja ole liikutettu 5 minuuttiin. 

Kytke laseihin virta painamalla oikean sangan painiketta.

Virran kytkeminen

.
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LASIEN TOIMINNOT

Mediatoistotoiminnot
Oikean sangan painikkeella ohjataan median toistoa.

Median toiston ohjaus

TOIMINTO TOIMINTAOHJEET

Toisto/tauko Paina kerran. 

Siirtyminen eteenpäin Paina kaksi kertaa.

Siirtyminen taaksepäin Paina kolme kertaa.
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Äänenvoimakkuustoiminnot
Äänenvoimakkuutta voi säätää Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimellä tai 
mobiililaitteen äänenvoimakkuussäätimillä.

HUOMAUTUKSIA: 

• Jos haluat käyttää Press & Turn -äänenvoimakkuussäädintä, varmista, että lasit on 
päivitetty. 

• Varmista Bose Music -sovelluksesta, että Press & Turn -äänenvoimakkuussäädin on 
käytössä. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimen käyttö

TOIMINTO TOIMINTAOHJEET

Äänenvoimakkuuden 
lisääminen

Pidä painiketta painettuna samalla kun käännät päätäsi 
oikealle. Vahvista äänenvoimakkuus vapauttamalla painike.

Kun äänenvoimakkuus on suurimmillaan, kuuluu äänimerkki. 

Äänenvoimakkuuden 
vähentäminen

Pidä painiketta painettuna samalla kun käännät päätäsi 
vasemmalle. Vahvista äänenvoimakkuus vapauttamalla 
painike.

Kun äänenvoimakkuus on pienimmillään, kuuluu äänimerkki. 

HUOMAUTUS: Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta voimakkaammin, käännä 
päätäsi hitaasti.
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Puhelutoiminnot
Puhelutoimintojen painike ja mikrofoni sijaitsevat oikeassa sangassa.

Puhelujen ohjaus

Mikrofoni

TOIMINTO TOIMINTAOHJEET

Puheluun vastaaminen Paina kerran. 

Puhelun lopettaminen Paina kerran. 

Saapuvan puhelun 
hylkääminen

Pidä painettuna yhden sekunnin ajan.

Toiseen puheluun vastaaminen 
ja ensimmäisen puhelun 
asettaminen pitoon

Kun puhelu on meneillään, paina kerran.

Toisen puhelun hylkääminen 
ja meneillään olevan puhelun 
jatkaminen

Kun puhelu on meneillään, pidä painettuna yhden 
sekunnin ajan.

Vaihtaminen kahden 
puhelun välillä

Kun kaksi puhelua on meneillään, paina kaksi kertaa.

Puhelinneuvottelun 
aloittaminen

Kun kaksi puhelua on meneillään, pidä painettuna yhden 
sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana, ks. 
”Äänenvoimakkuustoiminnot” sivulla 14.
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Äänikomentojen käyttäminen
Lasien mikrofoni toimii mobiililaitteen mikrofonin laajennuksena. Oikean sangan 
painikkeella voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen 
ja vastaanottamiseen sekä kysymysten esittämiseen Sirille tai Google Assistantille, 
jotta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.

Aktivoi laitteen ääniohjaus pitämällä painiketta painettuna. 

Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä. 

Äänikomentojen käyttäminen

HUOMAUTUS: Äänenvoimakkuuden säätäminen äänikomennoilla, ks. 
”Äänenvoimakkuustoiminnot” sivulla 14.
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AKKU

LASIEN LATAAMINEN

1. Aseta latausjohdon nastat kohdakkain oikean sangan latausliitännän kanssa.

HUOMAUTUS: Nastojen pitää olla oikein päin latausliitännässä, jotta lasit 
latautuvat.

2. Paina nastoja kevyesti latausliitäntään, kunnes ne napsahtavat magneettisesti 
paikalleen.

3. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai käynnissä olevaan tietokoneeseen. 

HUOMIO: Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia 
määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

Kun akku latautuu, tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena (ks. sivu 18). Kun akku on 
ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena.

HUOMAUTUKSIA: 

• Laseista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.

• ÄLÄ käytä laseja latauksen aikana.

LASIEN AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN
• Kun kytket laseihin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. 

HUOMAUTUS:   Kun käytät laseja, äänikehote ilmoittaa, jos akku on ladattava.

• Tarkista Bose Connect -sovelluksen etusivun oikea alakulma.

• Jos laseihin on yhdistetty Apple-laite, lasien akun varaustaso näkyy laitteen näytön 
oikeassa yläkulmassa ja ilmoituskeskuksessa.



 1 8  |  F I N

LASIEN TILA

Tilamerkkivalo sijaitsee oikeassa sangassa.

Tilamerkkivalo

BLUETOOTH-YHTEYDEN TILA
Osoittaa mobiililaitteiden Bluetooth-yhteyden tilan.

MERKKIVALO JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti valkoisena Valmis yhdistämään / yhdistää

Vilkkuu nopeasti valkoisena Yhdistetty

LATAUSTILA
Osoittaa akun varaustason, kun lasit on kytketty pistorasiaan.

MERKKIVALO JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa valkoisena Täyteen ladattu

Vilkkuu valkoisena Latautuu
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ÄÄNIKEHOTTEET

Äänikehotteet opastavat Bluetooth-yhteyden muodostamisessa sekä ilmoittavat akun 
varaustason ja yhdistetyn laitteen. 

ÄÄNIKEHOTEILMOITUKSET

Puheluilmoitukset
Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvien puheluiden soittajan ja puhelun tilan.

Akkuilmoitukset
Kun kytket laseihin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Kun käytät laseja 
ja akun virta on vähissä, kuulet Akun varaustaso alhainen, lataa nyt -ilmoituksen.

ÄÄNIKEHOTTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Äänikehotteet voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Bose Connect -sovelluksella.

HUOMAUTUS: Jos äänikehotteet poistetaan käytöstä, ilmoituksia ei kuulu.
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BLUETOOTH-YHTEYDET

Langaton Bluetooth-tekniikka mahdollistaa äänen suoratoiston älypuhelimien, 
taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. 
Äänen suoratoisto laitteesta edellyttää, että se yhdistetään laseihin.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN BOSE CONNECT 
-SOVELLUKSELLA (SUOSITUS)
Lataa Bose Connect -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

BOSE
CONNECT

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen <X> -ilmoituksen. 
Tilamerkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena kaksi sekuntia ja sammuu sitten.
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BLUETOOTH-YHTEYDET

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN BLUETOOTH-
VALIKOSTA

1. Katkaise lasien virta (ks. sivu 12).

2. Pidä oikeassa sangassa olevaa painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis 
yhdistämään -ilmoituksen ja tilamerkkivalo alkaa vilkkua hitaasti valkoisena. 

Mobiililaitteen yhdistäminen

Tilamerkkivalo

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

VIHJE: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

4. Valitse lasit laiteluettelosta.

VIHJE: Etsi laseille antamasi nimi Bose Connect -sovelluksesta. Jos et ole 
nimennyt laseja, näkyviin tulee oletusnimi.

BOSE FRAMES

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen <X> -ilmoituksen. 
Tilamerkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena kaksi sekuntia ja sammuu sitten.
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BLUETOOTH-YHTEYDET

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN
Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Connect -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös Bluetooth-asetuksista. Kun poistat Bluetooth-
ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN
Kun laseihin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä 
olleeseen laitteeseen. 

HUOMAUTUS: Laitteen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee 
olla kytketty. 

LASIEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Katkaise lasien virta (ks. sivu 12).

2. Pidä oikeassa sangassa olevaa painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes kuulet 
Bluetooth-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen ja tilamerkkivalo alkaa vilkkua 
hitaasti valkoisena. 

3. Poista lasit laitteen Bluetooth-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan lasien muistista, ja lasit voidaan yhdistää.
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HOITO JA KUNNOSSAPITO

LASIEN SÄILYTTÄMINEN
Lasit voidaan taittaa kokoon, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.

1. Taita sangat litteiksi linssejä kohti.

2. Aseta lasit koteloon linssit kotelon etuosaa kohti.

HUOMAUTUKSIA: 

• Muista katkaista laseista virta, kun niitä ei käytetä. 

• Jos lasit asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, 
että niiden akku on ladattu täyteen.



HOITO JA KUNNOSSAPITO
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LASIEN KUNNOSSAPITO
Lasit ja kangaspussi on pidettävä kunnossa.

KOMPONENTTI HOITO-OHJEET

Lasit

Pyyhi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön 
jälkeen mukana toimitetulla kangaspussilla.

HUOMIO: 

• ÄLÄ käytä suihkeita, liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, 
joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

• ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

Kangaspussi
1. Pese käsin kylmällä vedellä.

2. Ripusta kuivumaan.

VARAOSAT JA TARVIKKEET
Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames

RAJOITETTU TAKUU
Laseilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa 
global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin 
laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

http://worldwide.bose.com/support/Frames
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register


HOITO JA KUNNOSSAPITO
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SARJA- JA VIITENUMERON SIJAINTI
Sarjanumero näkyy vasemman sangan sisäpuolella ja viitenumero oikean sangan 
sisäpuolella.

Sarjanumero Viitenumero
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VIANMÄÄRITYS

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA
Jos lasien kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

• Kytke laseihin virta (ks. sivu 11).

• Tarkasta tilamerkkivalo (ks. sivu 18).

• Varmista, että mobiililaitteesi tukee Bluetooth-laitepareja (ks. sivu 20).

• Lataa Bose Connect -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.

• Lataa akku (ks. sivu 17).

• Lisää mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.

• Yhdistä toinen mobiililaite (ks. sivu 20). 

MUUT RATKAISUT
Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet 
ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

ONGELMA TOIMINTAOHJEET

Lasit eivät yhdistä 
mobiililaitteeseen.

Laitteessa:

• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se sitten 
takaisin käyttöön. 

• Poista lasit laitteen Bluetooth-luettelosta. Muodosta yhteys 
uudelleen (ks. sivu 20).

Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.

Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 20).

Opetusvideoita on osoitteessa 
worldwide.Bose.com/Support/Frames.

Tyhjennä lasien laiteluettelo (ks. sivu 22). Muodosta yhteys 
uudelleen.

Bose Connect -sovellus 
ei toimi laitteessa.

Varmista, että Bose Connect -sovellus on yhteensopiva laitteen 
kanssa. Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames

Poista Bose Connect -sovellus laitteesta ja asenna se uudelleen 
(ks. sivu 20).

Ääntä ei kuulu.

Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.

Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.

Käytä toista musiikkilähdettä.

Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 20).

http://worldwide.bose.com/support/Frames
http://worldwide.bose.com/support/Frames


VIANMÄÄRITYS
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ONGELMA TOIMINTAOHJEET

Äänenlaatu on huono.

Käytä toista musiikkilähdettä.

Yhdistä toinen mobiililaite.

Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.

Poista laitteen tai musiikkisovelluksen 
äänenparannustoiminnot käytöstä.

Lasit eivät lataudu.

Varmista, että latausjohdon nastat ovat oikein kohdakkain lasien 
latausliitännän kanssa ja magneettisesti paikallaan.

Kytke latausjohdon molemmat päät tukevasti. 

Jos lasit ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna 
niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.

Irrota latausjohto laseista ja tietokoneesta tai USB-
latauslaitteesta. Odota 10 sekuntia ja yhdistä latausjohto 
uudelleen (ks. sivu 17).

Kokeile toista USB-laturia tai tietokonetta.

Mikrofoni ei 
reagoi ääneen.

Varmista, että mikrofonin aukko oikeassa sangassa ei ole tukossa.

Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.

Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.

Laite ei vastaa 
painikkeiden 
painamiseen.

Monen painalluksen toiminnot: vaihtele painamisnopeutta.

Varmista, että musiikkisovellus tukee toimintoa.

Katkaise lasien virta ja kytke se uudelleen.

Laitteessa:

• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se sitten 
takaisin käyttöön. 

• Poista lasit laitteen Bluetooth-luettelosta. Muodosta yhteys 
uudelleen (ks. sivu 21).

Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.

Äänenvoimakkuuden 
säätö laseilla ei toimi.

Varmista, että lasit ovat ajan tasalla. Lataa Bose Connect -sovellus. 

Varmista Bose Connect -sovelluksessa, että Press & Turn 
-äänenvoimakkuussäädin on käytössä. Tämä toiminto on 
Asetukset-valikossa.

Käännä päätäsi painiketta painaessasi, jotta et vahingossa aktivoi 
ääniohjausta (ks. sivu 16).
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SYMBOLIT JA KUVAUKSET

SYMBOLI KUVAUS

l Bluetooth

CE-merkki

Tukehtumisvaara

w Asiakastuki

N Valmistuspäivä

X Dokumentaatio

L Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut

s Lataukset

Energiatehokkuusmerkintä

o Keskustelupalsta

 Hyvä suoja auringon säteilyä vastaan

p Pidä kuivana

Magneettisia häiriöitä

M Valmistaja

m Puhelin

Vaatimustenmukaisuusmerkki

h Viitenumero

Lue käyttöohjeet

Turvallisuustiedot

f Sarjanumero

l Lämpötilaraja

W Videot

TARROJEN SYMBOLIT



TARROJEN SYMBOLIT
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SYMBOLI KUVAUS

Varoitus/huomautus

Pyörillä varustettu jätesäiliö
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