FRAMES

BELANG R I JKE V EI L I G HEI DSI N ST R U C T I E S

Gebruiksindicaties
Zonnebrillen (niet op sterkte) zijn hulpmiddelen die bestaan uit een montuur of clip-on met absorberende,
reflecterende, getinte, polariserende of lichtgevoelige lenzen die bedoeld zijn om de ogen te beschermen tegen fel
zonlicht en niet ter correctie van refractiefouten. Dit apparaat kan zonder recept worden verkregen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
9. L aat 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.

WAARSCHUWINGEN
• Gebruik de bril NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
––Om gehoorschade te voorkomen, dient u de bril op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
––Zet het volume op uw apparaat lager voordat u de bril opzet of in de buurt van uw oren plaatst en zet het volume
vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
• Wees voorzichtig als u rijdt en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van een mobiele
telefoon in acht.
• Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de bril gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht
vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de bril af of pas het
volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
• Gebruik de bril NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de bril dan uit en neem
contact op met de Bose-klantenservice.
• De bril NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport,
zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
• Zet de bril onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
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BELANG R I JKE V EI L I G HEI DSI N ST R U C T I E S

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.
• Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke
voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
• Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en
dergelijke).
• Draag de bril NIET tijdens het opladen.
• Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na elk gebruik schoon met het meegeleverde
hoesje of een droge doek.
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W ET T EL IJK V ER P L I CHT E I N FORM AT I E
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 Industry Canada voor van
vergunning vrijgestelde apparatuur. 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 Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.
Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
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.
 it symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een
D
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.
Probeer NIET om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw
plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.
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W ET T EL IJK V ER P L I CHT E I N FORM AT I E

Aantal: 1
Vervaardigd voor:

M Bose
 Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701
L

Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd.

p

0C

l

+45C

• Dit product voldoet aan ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1, en EN ISO 12312-1.
• Gebruik van een bril met getinte glazen tijdens rijden in het donker wordt afgeraden.
• NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDE DUISTERNIS OF IN HET DONKER.
• Het product blokkeert meer dan 99% van de UVA- en UVB-lichtstraling. Dit product voldoet aan ANSI Z80.3.
• Voor de Alto- of Rondo-producten mogen alleen door Bose goedgekeurde lenzen worden gebruikt.
• Niet geschikt voor recht in de zon kijken.
• Niet geschikt voor bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals solariums.
• Niet geschikt voor oogbescherming tegen mechanische impact.
• Wanneer niet in gebruik, het product bewaren in het meegeleverde draagetui.
• Neem contact op met de Bose-klantenservice voor vervangende voedingsonderdelen of lenzen. Ga naar:
worldwide.Bose.com/Support/Frames
EU-FILTERCATEGORIE: ISO12312-1 CAT. 2
AUSTRALISCHE LENSCATEGORIE: 1067.1 CAT. 2
Goede bescherming tegen verblinding door de zon
UV-aanduiding: UV400
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W ET T EL IJK V ER P L I CHT E I N FORM AT I E

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie
Het serienummer en modelnummer vindt u op de linkerpoot.
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 http://global.Bose.com/register te gaan.

N

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “9” is 2009 of 2019.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 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
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JUR ID I SCHE IN FOR M ATI E
Apple, het Apple-logo en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store
is een servicemerk van Apple Inc.
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.
Google, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
Bose en Bose Frames zijn handelsmerken van Bose Corporation.
Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere
wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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WAT ZI T ER I N D E D OOS

INHOUD
Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Bose Frames

Draagetui

Oplaadkabel

Hoesje

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/Frames

10

|

DUT

BR IL KN OP P EN

Bril inschakelen
Afspeelfuncties
Bluetooth-functies
Belfuncties

INSCHAKELEN
Druk op de knop op de rechterpoot.
Het statuslampje brandt eerst twee seconden wit en dan naar gelang de Bluetoothverbindingsstatus (zie pagina 17). U hoort een gesproken mededeling met het
accuniveau en de Bluetooth-verbindingsstatus.

Statuslampje
Inschakelen
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B rilknoppen

UITSCHAKELEN
Houd de bril 2 seconden ondersteboven.
Het statuslampje blijft even wit branden en gaat vervolgens geleidelijk uit.
OPMERKING: Als de bril is uitgeschakeld, kunt u hem in alle richtingen bewegen.

AUTOMATISCH UIT
Met de functie Automatisch uit wordt de accu gespaard wanneer de bril niet in
gebruik is. De bril wordt uitgeschakeld als de geluidsweergave is gestopt en u de bril
5 minuten niet hebt bewogen.
Druk op de knop op de rechterpoot om de bril in te schakelen.
.

Inschakelen
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BRILFUNCTIES
Afspeelfuncties
Met de knop op de rechterpoot bedient u de afspeelfuncties.

Afspeelfuncties

FUNCTIE

WAT TE DOEN

Afspelen/Pauzeren

Eén keer drukken.

Vooruit skippen

Twee keer drukken.

Achteruit skippen

Drie keer drukken.

Volumefuncties
Gebruik de volumeknoppen op uw mobiele apparaat of de Bose Connect-app om het
volume te verhogen of verlagen.
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B rilknoppen

Belfuncties
De knop voor de belfuncties en de microfoon bevinden zich op de rechterpoot.

Belfuncties

Microfoon

FUNCTIE

WAT TE DOEN

Een oproep beantwoorden

Eén keer drukken.

Een oproep beëindigen

Eén keer drukken.

Een inkomende
oproep weigeren

1 seconde ingedrukt houden.

Een tweede inkomende oproep
beantwoorden en de huidige
oproep in de wacht zetten

Tijdens een oproep één keer drukken.

Een tweede inkomende
oproep weigeren en doorgaan
met de huidige oproep

Tijdens een oproep één seconde ingedrukt houden.

Schakelen tussen
twee oproepen

Met twee actieve oproepen, twee keer drukken.

Een telefonische vergadering
starten

Met twee actieve oproepen, één seconde ingedrukt houden.
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Spraakbediening activeren
De microfoon van de bril werkt als een verlenging van de microfoon in uw mobiele
apparaat. Met de knop op de rechterpoot kunt u de spraakbedieningsfuncties van het
apparaat activeren, zodat u kunt bellen, oproepen kunt beantwoorden of Siri of de
Google Assistent kunt vragen om bijvoorbeeld muziek af te spelen of het weerbericht
of de uitslag van een wedstrijd te vertellen.
Houd de knop ingedrukt om spraakbediening op uw apparaat te activeren.
U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

Spraakbediening activeren
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ACCU

DE BRIL OPLADEN
1. Lijn de pinnen op de oplaadkabel uit met de oplaadpoort op de rechterpoot.
OPMERKING: De pinnen moeten in de juiste richting op de oplaadpoort worden
aangesloten om de bril te kunnen opladen.

2. Duw de pinnen voorzichtig tegen de oplaadpoort tot ze magnetisch vastklikken.
3. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een ingeschakelde
computer.
LET OP: Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding
die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
Tijdens het opladen knippert het statuslampje wit (zie pagina 17). Wanneer de
accu volledig is opgeladen, brandt het statuslampje continu wit.
OPMERKINGEN:
• De bril geeft tijdens het opladen geen geluid weer.
• Draag de bril NIET tijdens het opladen.

HET ACCUNIVEAU VAN DE BRIL CONTROLEREN
• Telkens wanneer u de bril inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het
accuniveau.
OPMERKING: W
 anneer u de bril gebruikt, hoort u een gesproken mededeling als
de accu moet worden opgeladen.
• Kijk in de rechterbenedenhoek van het startscherm van de Bose Connect-app.
• Bij verbinding met een Apple-apparaat geeft dat apparaat het accuniveau van de
bril weer in de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.

16

|

DUT

BR IL STATUS

Het statuslampje bevindt zich op de rechterpoot.

Statuslampje

BLUETOOTH-VERBINDINGSSTATUS
Toont de status van de Bluetooth-verbinding van mobiele apparaten.
ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE

STATUS VAN HET SYSTEEM

Langzaam knipperend wit

Klaar om te verbinden/Bezig met verbinden

Snel knipperend wit

Verbonden

OPLAADSTATUS
Toont het laadniveau van de accu wanneer de bril is aangesloten op de voeding.
ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE

STATUS VAN HET SYSTEEM

Continu wit

Volledig opgeladen

Knipperend wit

Bezig met opladen
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G ESP R OKEN M ED ED EL I N G E N

Gesproken mededelingen helpen u de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen,
stellen u op de hoogte van het accuniveau en geven aan welk apparaat verbonden is.

GESPROKEN MELDINGEN
Oproepmeldingen
U wordt via gesproken mededelingen op de hoogte gebracht van inkomende bellers
en hun oproepstatus.

Accumeldingen
Telkens wanneer u de bril inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het
accuniveau. Als tijdens gebruik van de bril het accuniveau te laag wordt, hoort u
“Batterij bijna leeg, nu opladen.”

GESPROKEN MEDEDELINGEN UITSCHAKELEN
Gebruik de Bose Connect-app om gesproken mededelingen uit of in te schakelen.
OPMERKING: Als u gesproken mededelingen uitschakelt, krijgt u ook geen
meldingen meer.
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B LU E TO OT H -V ER BIN D I N G E N

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

UW MOBIELE APPARAAT VERBINDEN VIA DE BOSE
CONNECT-APP (AANBEVOLEN)
Download de Bose Connect-app en volg de instructies in de app.

BOSE
CONNECT

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam mobiel
apparaat>” en knippert het statuslampje 2 seconden snel wit alvorens geleidelijk
zwart te worden.
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VERBINDEN VIA HET BLUETOOTH-MENU OP UW
MOBIELE APPARAAT
1. Schakel de bril uit (zie pagina 12).
2. Houd de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden”
hoort en het statuslampje langzaam wit knippert.

Statuslampje
Mobiel apparaat verbinden

3. Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in.
TIP: De Bluetooth-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.
4. Selecteer de bril in de lijst met apparaten.
TIP: Zoek de naam die u voor de bril hebt ingevoerd in de Bose Connect-app.
Als u de bril geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

BOSE FRAMES

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam mobiel
apparaat>” en knippert het statuslampje 2 seconden snel wit alvorens geleidelijk
zwart te worden.
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B LU E TO OT H -V ER BIN D I N G E N

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT
VERBREKEN
Gebruik de Bose Connect-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.
TIP: U kunt de verbinding ook verbreken via de Bluetooth-instellingen. Als u de
Bluetooth-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere
apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN
Als de bril wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met
het laatst verbonden mobiele apparaat.
OPMERKING: Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE BRIL WISSEN
1. Schakel de bril uit (zie pagina 12).
2. Houd de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Bluetooth-apparatenlijst
gewist” hoort en het statuslampje langzaam wit knippert.
3. Verwijder de bril uit de Bluetooth-lijst op uw apparaat.
Alle apparaten worden gewist en de bril is klaar om te verbinden.
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V ER ZOR G IN G EN ON D ER HO U D

DE BRIL BEWAREN
De bril kan worden dichtgeklapt, zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen.
1. Klap de poten naar binnen richting de lenzen, zodat ze plat liggen.

2. Plaats de bril met de lenzen naar voren in het etui.

OPMERKINGEN:
• Zorg dat de bril is uitgeschakeld zolang hij niet in gebruik is.
• Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u de bril gedurende meer dan een
paar maanden opbergt.
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V erzorging en onderhoud

DE BRIL ONDERHOUDEN
De bril en het hoesje moeten mogelijk zo nu en dan gereinigd worden.
ONDERDEEL

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na
elk gebruik schoon met het meegeleverde hoesje.

Bril

LET OP:
• Gebruik GEEN sprays, oplosmiddelen, chemicaliën of
schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
• Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

Hoesje

1. Was met de hand in koud water.
2. Hang op om te drogen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.
Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/Frames

BEPERKTE GARANTIE
De bril wordt gedekt door 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.
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V erzorging en onderhoud

LOCATIE VAN SERIE- EN ARTIKELNUMMER
Het serienummer bevindt zich aan de binnenkant van de linkerpoot, terwijl u het
artikelnummer kunt vinden aan de binnenkant van de rechterpoot.

Artikelnummer

Serienummer
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P R OBL EM EN OP LOSSEN

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST
Als zich problemen met de bril voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:
• Schakel de bril in (zie pagina 11).
• Controleer de status van het statuslampje (zie pagina 17).
• Controleer of uw mobiele apparaat Bluetooth-koppeling ondersteunt
(zie pagina 19).
• Download de Bose Connect-app en voer beschikbare software-updates uit.
• Laad de accu op (zie pagina 16).
• Verhoog het volume van het mobiele apparaat en de muziek-app.
• Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 19).

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.
PROBLEEM

WAT TE DOEN
Op uw apparaat:
• Schakel de Bluetooth-functie uit en vervolgens weer in.
• Verwijder de bril uit de Bluetooth-lijst op het apparaat.
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 19).

Bril maakt geen
verbinding met
mobiel apparaat

Plaats het apparaat dichter bij de bril en weg van mogelijke
storingsbronnen of obstructies.
Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 19).
Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/Frames om
instructievideo’s te bekijken.
Wis de lijst met apparaten van de bril (zie pagina 21).
Maak opnieuw verbinding.

Bose Connect-app werkt
niet op apparaat

Controleer of de Bose Connect-app compatibel is met uw
apparaat. Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/Frames
Verwijder de Bose Connect-app van uw apparaat en installeer de
app opnieuw (zie pagina 19).
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Problemen oplossen

PROBLEEM

WAT TE DOEN
Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn
dat er audio wordt afgespeeld.

Geen geluid

Plaats het apparaat dichter bij de bril en weg van mogelijke
storingsbronnen of obstructies.
Gebruik een andere muziekbron.
Verbind een ander apparaat (zie pagina 19).
Gebruik een andere muziekbron.
Verbind een ander mobiel apparaat.

Slechte geluidskwaliteit

Plaats het apparaat dichter bij de bril en weg van mogelijke
storingsbronnen of obstructies.
Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de
muziek-app uit.
Zorg dat de pinnen op de oplaadkabel juist op de oplaadpoort
zijn aangesloten en magnetisch vastgeklikt zijn.
Sluit beide uiteinden van de oplaadkabel stevig aan.

Bril wordt niet opgeladen

Als de bril is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u
hem op kamertemperatuur komen en probeert hem dan opnieuw
op te laden.
Probeer een andere USB-wandoplader of computer.

Microfoon registreert
geen geluid

Zorg dat de microfoonopening op de rechterpoort niet
geblokkeerd is.
Probeer een andere oproep.
Probeer een ander compatibel apparaat.
Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet
drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.
Controleer of uw muziek-app de functie ondersteunt.

Apparaat reageert
niet op het indrukken
van knoppen

Schakel de bril uit en weer in.
Op uw apparaat:
• Schakel de Bluetooth-functie uit en vervolgens weer in.
• Verwijder de bril uit de Bluetooth-lijst op het apparaat.
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 20).
Probeer een ander compatibel apparaat.
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L A BEL SYM BOL EN

SYMBOLEN EN OMSCHRIJVINGEN
SYMBOOL

l

OMSCHRIJVING
Bluetooth
California Energy Commission - Energie-efficiëntie oplader
CE-keurmerk
Verstikkingsgevaar

w

N
X

L
s

Klantenservice
Fabricagedatum
Documentatie
Niet gebruiken indien verpakking is beschadigd
Downloads
Verificatie energie-efficiëntie

o

Forum
Goede bescherming tegen verblinding door de zon

p

Droog houden
Magnetische interferentie

M
m

Fabrikant
Telefoon
Voldoet aan regelgeving

h

Artikelnummer
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Beveiligingsinformatie

f

Serienummer

l

Temperatuurlimiet
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L abelsymbolen

SYMBOOL

W

OMSCHRIJVING
Video’s
Waarschuwing
Afvalcontainer
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