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Bruksanvisning
Solbriller (som ikke krever synsprøve) er gjenstander som består av en brilleinnfatning eller klips med absorberende, 
reflekterende, fargede, polariserende eller lysfølsomme glass, og som er beregnet på å bli brukt av en person for å 
beskytte øynene mot sterkt sollys, men ikke for å korrigere for brytningsfeil. Solbriller selges reseptfritt over disk.

Se bruksanvisningen.

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige 
samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1. Les disse instruksjonene.

2. Ta vare på instruksjonene.

3. Følg alle advarslene.

4. Følg alle instruksjonene.

5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.

6. Rengjør bare med en ren klut.

7. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

8. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal brukes i en lengre periode.

9.  Overlat all til kvalifisert personell. Produktet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller 
kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på produktet eller gjenstander har falt inn i det, 
produktet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det fungerer ikke slik det skal eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER
• IKKE bruk solbrillene på høyt volum over lengre tid.

 – Bruk solbrillene ved et komfortabelt og moderat volumnivå slik at du unngår å skade hørselen.

 – Skru ned volumet på solbrillene før du tar den på eller plasserer dem nært ørene. Skru deretter volumet gradvis 
opp til et komfortabelt lyttenivå.

• Vær forsiktig når du kjører, og følg gjeldende lover angående bruk av mobiltelefon.

• Fokuser på din egen og andres sikkerhet når du bruker solbrillene mens du er involvert i aktiviteter som krever 
din fulle oppmerksomhet, for eksempel mens du sykler eller går i eller nær trafikk, en byggeplass eller en 
jernbanestasjon. Ta av deg solbrillene eller reduser volumet for å sikre at du hører lyder fra omgivelsene, inkludert 
alarmer og advarselssignaler.

• IKKE bruk solbrillene hvis den avgir en høy eller uvanlig lyd. Slå i tilfelle av solbrillene, og kontakt kundestøtte for 
Bose hvis dette skjer.

• IKKE legg solbrillene i vann eller utsett den for vann i lengre tid. Bruk dem heller ikke når du deltar i vannsport, når 
du for eksempel svømmer, står på vannski eller surfer.

• Ta av solbrillene med det samme hvis de kjennes varme eller lyden forsvinner.
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Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år. 

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke 
implantert medisinsk utstyr.

• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.

• IKKE utsett produktet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller 
i nærheten av apparatet.

• Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, 
på eller nær produktet.

• IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.

• Dette produktet skal bare brukes med en strømforsyning som er godkjent av byrået, og som oppfyller lokale 
forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).

• Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen 
ild eller lignende).

• IKKE bruk produktet mens det lades.

• Tørk av begge sider av glassene og hele produktet med den medfølgende tøyposen eller en tørr klut etter hver 
gangs bruk.
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MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som 
beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige 
radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis 
det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av 
radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. 
Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av 
og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

• Flytt eller snu mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.

• Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er koblet til.

• Søk hjelp hos forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å 
bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av 
utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal 
tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle 
befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

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

PVU-forordningen (EU) 2016/425

For Europa:
Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i 
henhold til gjeldende bestemmelser.

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et 
passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og 
miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, 
renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller 
andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.
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Antall: 1 EA

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

L Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet.

 
p

 
l

+45 °C
0 °C

• Dette produktet overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 og EN ISO 12312-1.

• Briller med fargede glass bør ikke brukes ved kjøring under mørke forhold.

• IKKE EGNET FOR KJØRING I SKUMRING ELLER OM NATTEN.

• Produktet er konstruert slik at det blokkere mer enn 99 % UVA- og UVB-lysenergi. Produktet overholder 
ANSI Z80.3.

• Bare glass som er godkjent av Bose, skal brukes med Alto- eller Rondo-produktene.

• Skal ikke brukes til direkte observasjon av solen.

• Ikke ment som vern mot slike kunstige lyskilder som solarium.

• Ikke ment som øyevern mot flygende gjenstander.

• Oppbevar produktet i den medfølgende bærevesken når det ikke er i bruk,.

• Kontakt Bose kundeservice når det er behov for en ny strømforsyning eller nye glass. 
Gå til worldwide.Bose.com/Support/Frames

EU-FILTERKATEGORI: ISO12312-1 CAT. 2

AUSTRALSK LINSEKATEGORI: 1067.1 CAT. 2

  Godt vern mot skarpt sollys

UV-klassifisering: UV 400 cut

http://worldwide.Bose.com/Support/Frames%20
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Fyll ut og oppbevar for senere bruk
Serie- og modellnummeret befinner seg på venstre brillestang.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modellnummer:  ___________________________________________________________________

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. 
Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

N  Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, 
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland 

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

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

http://global.Bose.com/register
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Sikkerhetsinformasjon
  Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose automatisk når det er koblet til Bose Connect-
appen. Produktoppsettsprosessen i Bose Connect-appen må gjennomføres for at produktet skal motta 
sikkerhetsoppdateringer gjennom mobilappen. Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, 
er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig på btu.bose.com

Apple, Apple-logoen, og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er 
et tjenestemerke for Apple Inc.

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

Google og Google Play er varemerker for Google LLC.

Bose og Bose Frames er varemerker for Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen 
måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

h BMD0005, BMD0006

JURIDISK INFORMASJON

http://btu.bose.com
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INNHOLDET I ESKEN

INNHOLD
Kontroller at følgende deler følger med:

Bose Frames Bæreveske

Ladekabel Tøypose

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert 
Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose. 

Gå til worldwide.Bose.com/Support/Frames

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

Slå solbrillene på
Styr medieavspilling
Kontrollere Trykk og snu-volum 
Kontrollere Bluetooth-funksjoner
Kontrollere samtalefunksjoner

SLÅ PÅ
Trykk på knappen på høyre brillestang.

Statuslampen lyser hvitt i 2 sekunder og lyser i samsvar med Bluetooth-
tilkoblingsstatusen (se side 18). En talemelding forteller om batterinivået og 
Bluetooth-tilkoblingsstatusen.

Slå på

Statuslys
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SLÅ AV
Vend solbrillene opp ned i 2 sekunder. 

Statuslyset lyser hvitt og dempes deretter til svart.

MERKNAD: Når solbrillene er slått av, kan du bevege den i hvilken som helst retning.

AUTOMATISK AVSLÅING
Den automatiske avslåingen sparer batteriet når solbrillene ikke blir brukt. Solbrillene slår 
seg av når lyden har stoppet og du har ikke beveget på den på 5 minutter. 

Du slår på solbrillene igjen ved å trykke på knappen på høyre brillestang.

Slå på

.
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FUNKSJONER PÅ SOLBRILLENE

Funksjoner for medieavspilling
Knappen på høyre brillestang styrer avspillingen av medier.

Styr medieavspilling

FUNKSJON GJØR DETTE

Spill av / pause Trykk en gang. 

Hopp fremover Trykk to ganger på.

Hopp tilbake Trykk tre ganger.
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Volumfunksjoner
Du kan justere volumet ved å trykke på Trykk og snu-volumkontrollen eller bruke 
volumkontrollene på mobilenheten.

MERKNADER: 

• Hvis du vil bruke Trykk og snu-volumkontroll, må du passe på at solbrillene er 
oppdatert. 

• Kontroller at Trykk og snu-volumkontrollen er aktivert i Bose Connect-appen. 
Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Bruke Trykk og snu-volumkontroll

FUNKSJON GJØR DETTE

Øke volumet

Trykk og hold knappen mens du snur hodet mot høyre. 
Slipp knappen for å sette volumet.

Det spilles av en tone når volumet når maksimumsnivå. 

Redusere volumet

Trykk og hold knappen mens du snur hodet mot venstre. 
Slipp knappen for å sette volumet.

Det spilles av en tone når volumet nå minimumsnivå. 

MERKNAD: Hvis du vil endre volumet i større intervaller, snur du hodet langsomt.
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Ringefunksjoner
Knappen for samtalefunksjoner og mikrofonen befinner seg på høyre brillestang.

Styr anrop

Mikrofon

FUNKSJON GJØR DETTE

Svar på et anrop Trykk en gang. 

Avslutt et anrop Trykk en gang. 

Avvise en innkommende 
samtale

Trykk og hold inne i 1 sekund.

Besvar en annen 
innkommende samtale og sett 
den aktive samtalen på vent

Når du er i en samtale, trykker du på én gang.

Avvis en annen 
innkommende samtale og 
forbli i gjeldende samtale

Under en samtale trykker og holder du knappen inne i 
1 sekund.

Bytt mellom to samtaler Når du er i to aktive samtaler, trykker du to ganger.

Opprett en konferansesamtale Når du har to aktive samtaler, trykker og holder du knappen 
inne i 1 sekund.

MERKNAD: Hvis du vil justere volumet når du er i en samtale, kan du se 
«Volumfunksjoner» på side 14.
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Aktivere stemmestyring
Mikrofonen på solbrillene fungerer som en utvidelse av mikrofonen på mobilenheten. 
Når du bruker knappen på høyre brillestang, kan du få tilgang til funksjoner for 
stemmekontroll på enheten når du for eksempel skal ringe eller ta imot samtaler eller 
be Siri eller Google Assistant om å spille av musikk, fortelle deg været eller fortelle 
deg poengsummen i et spill.

Trykk og hold inne knappen for å få tilgang til stemmestyring på produktet. 

Du vil høre en tone som indikerer at stemmestyringen er aktiv. 

Aktivere stemmestyring

MERKNAD: Hvis du vil justere volumet når du bruker stemmestyring, kan du se 
«Volumfunksjoner» på side 14.
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BATTERI

LAD OPP SOLBRILLENE

1. Rett inn pinnene på ladekabelen etter ladeporten på høyre brillestang.

MERKNAD: Pinnene må være rettet riktig inn etter ladeporten for at solbrillene 
skal kunne lades.

2. Trykk pinnene forsiktig mot ladeporten inntil de klikker magnetisk på plass.

3. Stikk den andre enden til en USB-lader eller en datamaskin som er på. 

FORSIKTIG: Dette produktet skal bare brukes med en strømforsyning som er 
godkjent av byrået, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, 
CSA, VDE, CCC).

Under lading blinker statuslampen hvitt (se side 18). Batterilampen lyser hvitt 
når batteriet er fulladet.

MERKNADER: 

• Solbrillene spiller ikke av lyd under lading.

• IKKE bruk solbrillene mens de lades.

KONTROLLERE BATTERINIVÅET PÅ SOLBRILLENE
• En talemelding angir batterinivået når du slår på solbrillene. 

MERKNAD:   Når du bruker solbrillene, varsler en talemelding om når batteriet må lades.

• Sjekk nederste høyre hjørne av startskjermbildet i Bose Connect-appen.

• Hvis solbrillene er koblet til en Apple-enhet, viser den batterinivået i øverste høyre 
hjørne av skjermen og i varslingssenteret.
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SOLBRILLENES STATUS

Statuslyset befinner seg på høyre brillestang.

Statuslys

STATUS FOR BLUETOOTH-TILKOBLING
Viser statusen for Bluetooth-tilkobling for mobilenheter.

LAMPE SYSTEMSTATUS

Blinker sakte hvitt Klar til å tilkobles / tilkobles

Blinker raskt hvitt Tilkoblet

LADESTATUS
Viser batteriets ladenivå når solbrillene er koblet til strøm.

LAMPE SYSTEMSTATUS

Lyser hvitt Fulladet

Blinker hvitt Lader
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TALEMELDINGER

Talemeldinger veileder deg gjennom tilkoblingsprosessen med Bluetooth, varsler om 
batterinivået og identifiserer de tilkoblede enhetene. 

TALEMELDINGSVARSLINGER

Anropsvarslinger
En talemelding informerer om innringere og anropsstatus.

Batterimeldinger
En talemelding angir batterinivået når du slår på solbrillene. Du hører «Battery low, 
please charge now» når du bruker solbrillene og batteriet er lavt.

DEAKTIVERE TALEMELDINGER
Du deaktiverer og aktiverer talemeldinger med Bose Connect-appen.

MERKNAD: Hvis du deaktiverer talemeldingene, deaktiveres samtidig varslingene.
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BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Den trådløse Bluetooth-teknologien lar deg strømme lyd fra slike mobilenheter som 
smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. Før du kan spille av lyd fra en 
enhet, må du koble enheten til solbrillene.

KOBLE MOBILENHETEN MED BOSE CONNECT-APPEN 
(ANBEFALT)
Last ned Bose Connect-appen, og følg instruksjonene i den.

BOSE
CONNECT

Når tilkoblingen er opprettet, vil du høre «Connected to <navn på mobilenhet>». 
Samtidig vil statuslampen blinke raskt hvitt i 2 sekunder og deretter gå over til svart.
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BLUETOOTH-TILKOBLINGER

KOBLE TIL MED BLUETOOTH-FUNKSJONEN PÅ 
MOBILENHETEN

1. Slå av solbrillene (se side 12).

2. Trykk og hold knappen på høyre brillestang inne til du hører «Ready to connect» 
og statuslampen sakte blinker hvitt. 

Koble til mobilenhet

Statuslys

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på produktet.

TIPS: Bluetooth-funksjonen befinner seg vanligvis på Innstillinger-menyen.

4. Velg solbrillene i listen over enheter.

TIPS: Se etter navnet du ga solbrillene i Bose Music-appen. Standardnavnet vises 
hvis du ikke har gitt solbrillene noe navn.

BOSE FRAMES

Når tilkoblingen er opprettet, vil du høre «Connected to <navn på mobilenhet>». 
Samtidig vil statuslampen blinke raskt hvitt i 2 sekunder og deretter gå over til svart.



 2 2  |  N O R

BLUETOOTH-TILKOBLINGER

KOBLE FRA MOBILENHETER
Koble fra mobilenheten med Bose Music-appen.

TIPS: Du kan også koble fra produktet ved hjelp av Bluetooth-innstillingene. 
Når du deaktiverer Bluetooth, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT
Når solbrillene slås på, prøver den å koble seg til enheten den var koblet til sist. 

MERKNAD: Solbrillene må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på. 

NULLSTILLE ENHETSLISTEN I SOLBRILLENE

1. Slå av solbrillene (se side 12).

2. Trykk og hold inne knappen på høyre brillestang i ti sekunder til du hører 
«Bluetooth device list cleared» og statuslampen blinker sakte hvitt. 

3. Slett solbrillene fra Bluetooth-listen på enheten.

Alle enhetene slettes, og solbrillene er klar til å kobles til.
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STELL OG VEDLIKEHOLD

OPPBEVARE SOLBRILLENE
Solbrillene kan brettes sammen, noe som gjør det enkel og praktisk å oppbevare den.

1. Brett solbrillene innover mot glassene slik at de ligger flatt.

2. Legg solbrillene i etuiet slik at glassene vender mot forsiden av etuiet.

MERKNADER: 

• Husk å slå av solbrillene når du ikke brukes den. 

• Pass på at batteriet er fulladet hvis du skal legge bort solbrillene i mer enn noen få 
måneder.
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PLEIE AV SOLBRILLENE
Solbrillene og tøyposen kan trenge jevnlig pleie.

DEL RENGJØRING

Innfatning

Tørk av begge sider av linsene og hele solbrillene med den medfølgende 
tøyposen etter hver gangs bruk.

FORSIKTIG: 

• IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler 
som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

• IKKE søl væske inn i åpninger.

Tøypose
1. Vask for hånd med kaldt vann.

2. Heng til tørk.

RESERVEDELER OG TILBEHØR
Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/Frames

BEGRENSET GARANTI
Solbrillene er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den 
begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer 
produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i 
henhold til den begrensede garantien.

http://worldwide.bose.com/support/Frames
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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PLASSERING AV SERIE- OG REFERANSENUMMER
Du finner serienummeret på innsiden på venstre brillestang og referansenummeret på 
innsiden på høyre brillestang.

Serienummer Referansenummer
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FEILSØKING

PRØV DETTE FØRST
Her er noen ting du bør prøve først hvis du skulle få problemer med solbrillene:

• Slå på solbrillene (se side 11).

• Kontroller tilstanden til statuslampene (se side 18).

• Pass på at mobilenheten støtter paring med Bluetooth (se side 20).

• Last ned Bose Music-appen, og kjør de tilgjengelige programvareoppdateringene.

• Lad batteriet (se side 17).

• Øk volumet på mobilenheten og musikkappen.

• Koble til en annen mobilenhet (se side 20). 

ANDRE LØSNINGER
Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere 
symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du 
ikke greier å løse problemet.

PROBLEM GJØR DETTE

Solbrillene kobler seg 
ikke til mobilenheten

På enheten:

• Deaktiver og aktiver Bluetooth på enheten. 

• Slett solbrillene fra Bluetooth-listen på enheten. Koble til på 
nytt (se side 20).

Flytt enheten nærmere solbrillene og vekk fra eventuelle 
forstyrrelser eller hindringer.

Koble til en annen mobilenhet (se side 20).

Gå til worldwide.Bose.com/Support/Frames for å se 
instruksjonsvideoer.

Slett enhetslisten på solbrillene (se side 22). Koble til på nytt.

Bose Music-appen 
fungerer ikke på enheter

Sjekk at Bose Music-appen kan brukes med enheten. Gå til 
worldwide.Bose.com/Support/Frames

Avinstaller Bose Music-appen på enheten, og installer appen på 
nytt (se side 20).

Ingen lyd

Trykk på Spill på mobilenheten for å sjekke at lyden spilles av.

Flytt enheten nærmere solbrillene og vekk fra eventuelle 
forstyrrelser og hindringer.

Bruk en annen musikkilde.

Koble til en annen enhet (se side 20).

http://worldwide.bose.com/support/Frames
http://worldwide.bose.com/support/Frames
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PROBLEM GJØR DETTE

Dårlig lydkvalitet

Bruk en annen musikkilde.

Koble til en annen mobilenhet.

Flytt enheten nærmere solbrillene og vekk fra eventuelle 
forstyrrelser og hindringer.

Slå av eventuelle lydforbedringsfunksjoner på enheten og 
musikkappen.

Solbrillene lades ikke

Sjekk at pinnene på ladekabelen er riktig justert etter ladeporten 
på solbrillene og festet magnetisk på plass.

Kontroller at begge endene av ladekabelen er godt festet. 

Hvis solbrillene har vært utsatt for høy eller lav temperatur, 
må du vente til den holder romtemperatur. Prøv deretter å lade 
den på nytt.

Koble ladekabelen fra solbrillene og USB-veggladeren 
eller datamaskinen. Vent i ti sekunder, og koble deretter til 
ladekabelen (se side 17).

Prøv en annen USB-vegglader eller datamaskin.

Mikrofonen registrer ikke 
noen lyd

Pass på at mikrofonåpningen på høyre brillestang ikke er blokkert.

Prøv en ny telefonsamtale.

Prøv en annen kompatibel enhet.

Enheten svarer ikke på 
knappetrykk

For funksjoner med flere trykk: varier hastigheten på trykkene.

Pass på at musikkappen din støtter funksjonen.

Slå solbrillene av og deretter på igjen.

På enheten:

• Deaktiver og aktiver Bluetooth på enheten. 

• Slett solbrillene fra Bluetooth-listen på enheten. Koble til på 
nytt (se side 21).

Prøv en annen kompatibel enhet.

Kan ikke justere volumet 
med solbrillene

Kontroller at solbrillene er oppdatert. Last ned Bose Connect-appen. 

Kontroller at Trykk og snu-volumkontroll er aktivert i Bose Connect-
appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Hvis du vil unngå å aktivere stemmestyring (se side 16), 
passer du på å snu hodet mens du trykker på knappen.
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SYMBOLER OG BESKRIVELSER

SYMBOL BESKRIVELSE

l Bluetooth

CE-sertifiseringsmerke

Kvelningsfare

w Kundeservice

N Produksjonsdato

X Dokumentasjon

L Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet

s Nedlastinger

Bekreftelse av energieffektivitet

o Forum

 Godt vern mot skarpt sollys

p Oppbevares tørt

Magnetisk forstyrrelse

M Produsent

m Tlf.

RCM-merke

h Referansenummer

Se bruksanvisningen

Sikkerhetsinformasjon

f Serienummer

l Temperaturgrense

W Videoer

SYMBOLER PÅ ETIKETTEN



SYMBOLER PÅ ETIKETTEN

 2 9  |  N O R

SYMBOL BESKRIVELSE

Advarsel/forholdsregel

Avfallsbeholder
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