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WAŻNE ZA L ECEN I A D OT YCZĄCE BEZPI E C Z E Ń ST WA

Zalecenia dotyczące użytkowania
Okulary słoneczne (dostępne bez recepty) składają się z ramki lub zacisków ze szkłami pochłaniającymi
lub odbijającymi światło, barwionymi, polaryzacyjnymi albo światłoczułymi, chronią oczy przed jaskrawym światłem
słonecznym, ale nie zapewniają korekcji refrakcyjnej. To urządzenie jest dostępne w sprzedaży bez recepty.

Należy skorzystać z instrukcji obsługi.
Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
8. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas,
gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
9. W
 ykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie
jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, takiego jak uszkodzenie przewodu
zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia cieczy lub przedmiotów, narażenia urządzenia
na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego funkcjonowania albo upadku urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI
• NIE WOLNO korzystać z okularów przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
––Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy korzystać z okularów przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
––Przed użyciem okularów lub umieszczeniem ich w pobliżu uszu należy zmniejszyć poziom głośności w urządzeniu,
a następnie stopniowo zwiększać go do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
• Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania
telefonów komórkowych.
• Należy skoncentrować się na bezpieczeństwie własnym i osób postronnych w przypadku używania okularów podczas
wykonywania czynności wymagających uwagi (podczas jazdy na rowerze lub poruszania się w miejscach o dużym
natężeniu ruchu, w pobliżu placów budowy, torów kolejowych itp.). Aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia,
takie jak alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne, należy zdjąć okulary lub dostosować poziom głośności.
• NIE WOLNO korzystać z okularów, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takiej sytuacji należy wyłączyć
okulary i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
• Okularów NIE WOLNO zanurzać, narażać na działanie wody przez dłuższy czas ani nosić podczas uprawiania
sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.
• W przypadku odczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy natychmiast zdjąć okulary.
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Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on
odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie
implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.
• Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami
i wilgocią.
• NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych
cieczami (np. wazonów).
• Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO
umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
• NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
• Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, który jest zgodny
z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
• Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich
w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
• NIE WOLNO korzystać z okularów podczas ładowania ich baterii.
• Zawsze po użyciu okularów należy przetrzeć obie strony szkieł i wszystkie elementy oprawki woreczkiem
dostarczonym razem z okularami lub suchą ściereczką.

3

|

POL

IN FOR M ACJE P R AW N E
UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych
klasy B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię
promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest
zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie
niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można
sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając
z następujących metod:
• Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy technicznej.
W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może
zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi
licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne,
w tym na zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.
To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie
o częstotliwościach radiowych, określonych dla populacji ogólnej. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu
innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Rozporządzenie PPE (UE) 2016/425
Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami
i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna
treść deklaracji zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance
Europa:
Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:
Bluetooth: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
Bluetooth Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.
T en symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy
dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają
ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem
utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został nabyty.
NIE WOLNO podejmować prób wyjęcia litowo-jonowej baterii akumulatorowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego
elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.
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ILOŚĆ: 1 SZT.
Wyprodukowano dla:

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

Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu.

p
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• Ten produkt jest zgodny z następującymi z normami ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 i EN ISO 12312-1.
• Nie należy korzystać z okularów z barwionymi szkłami podczas prowadzenia pojazdów w nocy.
• PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PODCZAS PROWADZENIA POJAZDÓW O ŚWICIE/ZMIERZCHU
LUB W NOCY.
• Ten produkt umożliwia blokowanie ponad 99% energii promieniowania UVA i UVB. Ten produkt jest zgodny z normą
ANSI Z80.3.
• W produktach Alto lub Rondo należy używać tylko szkieł zatwierdzonych przez firmę Bose.
• Nie wolno patrzeć przez okulary bezpośrednio na słońce.
• Produkt nie zapewnia ochrony przed źródłami sztucznego oświetlenia (np. solariami).
• Produkt nie chroni oczu przed udarami mechanicznymi.
• Gdy produkt nie jest używany, powinien być przechowywany w dostarczonym razem z nim futerale.
• Aby zamówić zastępczy zasilacz lub szkła okularowe, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Frames
KATEGORIA FILTRU UE: ISO12312-1 CAT. 2
KATEGORIA SOCZEWEK ZGODNIE Z NORMĄ AUSTRALIJSKĄ: 1067.1 CAT. 2
Dobra ochrona przed intensywny światłem słonecznym
Klasa UV: odcięcie UV 400
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Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji
Numer seryjny i numer modelu znajdują się na lewym zauszniku okularów.
Numer seryjny: _____________________________________________________________________
Numer modelu: ____________________________________________________________________
Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować
zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób, korzystając z witryny internetowej
http://global.Bose.com/register.

N

 ata produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok
D
2009 lub 2019.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
Chiny (Szanghaj) Pilot Free Trade Zone
Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676
Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545
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Apple, logo Apple i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez
firmę Bose Corporation na mocy licencji.
Google, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
Bose i Bose Frames są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.
Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639
© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać
ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Sprawdź, czy w zestawie znajdują się poniższe elementy:

Okulary Bose Frames

Futerał

Przewód do ładowania

Woreczek

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest
uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego
dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.
Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/Frames
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Włączanie zasilania
okularów Sterowanie
odtwarzaniem multimediów
Sterowanie funkcjami
Bluetooth Sterowanie
funkcjami połączeń

WŁĄCZANIE ZASILANIA
Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów.
Biały wskaźnik stanu jest włączony przez 2 sekundy, a następnie sygnalizuje stan
połączenia Bluetooth (zob. str. 17). Monit głosowy informuje o napięciu baterii
i stanie połączenia Bluetooth.

Wskaźnik stanu
Włączanie zasilania
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WYŁĄCZANIE ZASILANIA
Odwróć okulary na 2 sekundy.
Biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie zgaśnie.
UWAGA: Po wyłączeniu zasilania okularów można je przemieścić w dowolnym kierunku.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Funkcja automatycznego wyłączania pozwala oszczędnie korzystać z baterii,
gdy okulary nie są używane. Okulary są wyłączane, gdy odtwarzanie dźwięku zostało
zatrzymane i w ciągu 5 minut nie zmieniono położenia okularów.
Aby włączyć zasilanie okularów, należy nacisnąć przycisk na prawym zauszniku okularów.
.

Włączanie zasilania
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FUNKCJE OKULARÓW
Odtwarzanie multimediów
Przycisk na prawym zauszniku okularów umożliwia sterowanie odtwarzaniem
multimediów.

Sterowanie odtwarzaniem multimediów

FUNKCJA

PROCEDURA

Rozpoczynanie/
wstrzymywanie odtwarzania

Naciśnij jeden raz.

Przechodzenie do przodu

Naciśnij dwukrotnie.

Przechodzenie do tyłu

Naciśnij trzykrotnie.

Regulacja głośności
Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, użyj regulatorów urządzenia przenośnego
lub aplikacji Bose Connect.
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Połączenia telefoniczne
Przycisk obsługi połączeń telefonicznych i mikrofon znajdują się na prawym
zauszniku okularów.

Sterowanie funkcjami połączeń telefonicznych

Mikrofon

FUNKCJA

PROCEDURA

Odbieranie połączenia
telefonicznego

Naciśnij jeden raz.

Kończenie połączenia
telefonicznego

Naciśnij jeden raz.

Odrzucanie połączenia
przychodzącego

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę.

Odbieranie nowego połączenia
przychodzącego i zawieszanie
bieżącej rozmowy

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij jeden raz.

Odrzucanie nowego
połączenia przychodzącego
i kontynuowanie
bieżącej rozmowy

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij i przytrzymaj przez
1 sekundę.

Przełączanie między dwoma
połączeniami

Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij dwukrotnie.

Tworzenie połączenia
konferencyjnego

Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij i przytrzymaj
przez 1 sekundę.
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Sterowanie głosem
Mikrofon okularów działa jak przedłużenie mikrofonu urządzenia przenośnego.
Przycisk na prawym zauszniku okularów umożliwia dostęp do funkcji sterowania
głosem urządzenia przenośnego w celu nawiązywania/odbierania połączeń
albo odtwarzania muzyki lub sprawdzania prognozy pogody, wyników rozgrywek
sportowych i innych informacji przy użyciu usług Siri lub Google Assistant.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji sterowania głosem
urządzenia.
Zostanie wyemitowany dźwięk sygnalizujący aktywację sterowania głosem.

Sterowanie głosem
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ŁADOWANIE BATERII OKULARÓW
1. Ustaw wtyk przewodu do ładowania zgodnie ze złączem ładowania na prawym
zauszniku okularów.
UWAGA: Aby pomyślnie naładować baterię okularów, należy prawidłowo ustawić
wtyk zgodnie ze złączem ładowania.

2. Delikatnie dociśnij wtyk do złącza ładowania, tak aby został magnetycznie
zablokowany w odpowiednim położeniu.
3. Podłącz drugi wtyk przewodu do złącza USB ładowarki sieciowej lub komputera,
którego zasilanie jest włączone.
PRZESTROGA: Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym
przez odpowiednią instytucję, który jest zgodny z lokalnymi
przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
Podczas ładowania biały wskaźnik stanu miga (zob. str. 17). Gdy bateria jest
w pełni naładowana, biały wskaźnik stanu jest włączony.
UWAGI:
• Okulary nie odtwarzają dźwięku podczas ładowania ich baterii.
• NIE WOLNO korzystać z okularów podczas ładowania ich baterii.

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA
BATERII OKULARÓW
• Zawsze po włączeniu zasilania okularów monit głosowy informuje o poziomie
naładowania baterii.
UWAGA: P
 odczas korzystania z okularów monit głosowy informuje, czy konieczne
jest naładowanie baterii.
• Sprawdź informacje wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu głównego aplikacji
Bose Connect.
• Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem firmy Apple wyświetli ono poziom
naładowania baterii okularów w prawym górnym rogu ekranu i w centrum
powiadomień.
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Wskaźnik stanu znajduje się na prawym zauszniku okularów.

Wskaźnik stanu

STAN POŁĄCZENIA BLUETOOTH
Informuje o stanie połączenia Bluetooth urządzeń przenośnych.
STAN WSKAŹNIKA

STAN SYSTEMU

Miga powoli (biały)

Gotowość do połączenia / łączenie

Miga szybko (biały)

Połączone

STAN ŁADOWANIA
Sygnalizuje poziom naładowania baterii po podłączeniu zasilania okularów.
STAN WSKAŹNIKA

STAN SYSTEMU

Włączony (biały)

Pełne naładowanie

Miga (biały)

Ładowanie
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M ON IT Y G ŁOSOW E

Monity głosowe prowadzą użytkownika przez proces ustanawiania połączenia
Bluetooth, informują o poziomie naładowania baterii oraz identyfikują podłączone
urządzenie.

POWIADAMIANIE PRZY UŻYCIU MONITÓW GŁOSOWYCH
Powiadomienia o połączeniach telefonicznych
Monity głosowe informują o połączeniach przychodzących i stanie połączeń.

Powiadomienia o stanie baterii
Zawsze po włączeniu zasilania okularów monit głosowy informuje o poziomie
naładowania baterii. Jeżeli podczas korzystania z okularów poziom naładowania
baterii jest niski, odtwarzany jest monit informujący o konieczności naładowania
baterii („Battery low, please charge now.”).

WYŁĄCZANIE MONITÓW GŁOSOWYCH
Korzystając z aplikacji Bose Connect, można włączyć/wyłączyć monity głosowe.
UWAGA: Wyłączenie monitów głosowych powoduje wyłączenie funkcji
powiadomień.
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P OŁ ĄCZEN I A B LU E TO OT H

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia strumieniowe przesyłanie audio
z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety i laptopy. Aby umożliwić
odtwarzanie dźwięku z urządzenia, należy ustanowić połączenie urządzenia
z okularami.

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM PRZY UŻYCIU
APLIKACJI BOSE CONNECT (ZALECANE)
Należy pobrać aplikację Bose Connect i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w aplikacji.

BOSE
CONNECT

Po połączeniu odtwarzany jest monit „Połączono z <nazwa urządzenia
przenośnego>”, a biały wskaźnik Bluetooth miga szybko przez 2 sekundy, a następnie
jest wyłączany.
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P OŁ ĄCZEN I A B LU E TO OT H

ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU BLUETOOTH
URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO
1. Wyłącz zasilanie okularów (zob. str. 12).
2. Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów i przytrzymaj go do chwili,
gdy usłyszysz monit o gotowości do ustanowienia połączenia („Ready to
connect”), a biały wskaźnik stanu zacznie migać powoli.

Wskaźnik stanu
Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym

3. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.
PORADA: Funkcja Bluetooth jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.
4. Wybierz okulary z listy urządzeń.
PORADA: Wyszukaj nazwę okularów wprowadzoną w aplikacji Bose Connect.
Jeżeli nazwa okularów nie została określona, zostanie wyświetlona
nazwa domyślna.

BOSE FRAMES

Po połączeniu odtwarzany jest monit „Połączono z <nazwa urządzenia
przenośnego>”, a biały wskaźnik Bluetooth miga szybko przez 2 sekundy,
a następnie jest wyłączany.
20
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P OŁ ĄCZEN I A B LU E TO OT H

ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA URZĄDZENIA
PRZENOŚNEGO
Korzystając z aplikacji Bose Connect, można rozłączyć połączenie urządzenia
przenośnego.
PORADA: Połączenie urządzenia można też rozłączyć przy użyciu ustawień
Bluetooth. Wyłączenie funkcji Bluetooth powoduje rozłączenie połączeń
ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

PONOWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA
Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM
Po włączeniu zasilania okulary podejmują próbę ponownego ustanowienia połączenia
z ostatnio podłączonym urządzeniem.
UWAGA: Urządzenie musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ OKULARÓW
1. Wyłącz zasilanie okularów (zob. str. 12).
2. Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów i przytrzymaj go do chwili,
gdy usłyszysz monit o wyczyszczeniu listy urządzeń Bluetooth („Bluetooth device
list cleared”), a biały wskaźnik stanu zacznie migać powoli.
3. Usuń okulary z listy Bluetooth na urządzeniu.
Wszystkie urządzenia zostaną usunięte, a okulary będą gotowe do połączenia.
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KON SERWACJA

PRZECHOWYWANIE OKULARÓW
Okulary są składane. Ułatwia to ich przechowywanie.
1. Złóż zauszniki do wewnątrz w kierunku szkieł, tak aby były ułożone płasko.

2. Umieść okulary w futerale, tak aby szkła były ułożone przy przednim panelu futerału.

UWAGI:
• Należy upewnić się, że zasilanie okularów jest wyłączone, gdy nie są używane.
• Jeżeli okulary nie będą używane przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, należy
całkowicie naładować baterię.
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Konserwacja

KONSERWACJA OKULARÓW
Konieczne może być okresowe czyszczenie okularów i woreczka.
WYPOSAŻENIE

ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI
Zawsze po użyciu okularów należy przetrzeć obie strony szkieł
i wszystkie elementy oprawki woreczkiem dostarczonym razem
z okularami.

Okulary

PRZESTROGI:
• NIE WOLNO używać aerozoli, rozpuszczalników, środków
chemicznych, środków czyszczących zawierających alkohol,
amoniaku ani materiałów ściernych.
• NIE WOLNO dopuścić do rozlania cieczy w otworach w obudowie.

Woreczek

1. Wypierz ręcznie w chłodnej wodzie.
2. Powieś w celu wyschnięcia.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.
Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Frames

OGRANICZONA GWARANCJA
Okulary są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać więcej informacji na temat
ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.
Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania produktów, skorzystaj
z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa
na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.
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Konserwacja

POŁOŻENIE NUMERU SERYJNEGO I REFERENCYJNEGO
Numer seryjny znajduje się na wewnętrznej stronie lewego zausznika okularów,
a numer referencyjny znajduje się na wewnętrznej stronie prawego zausznika.

Numer referencyjny

Numer seryjny
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R OZW I Ą ZYWA N I E P R OBL EM ÓW

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA
W przypadku problemów z okularami należy najpierw spróbować skorzystać
z poniższych rozwiązań:
• Włącz zasilanie okularów (zob. str. 11).
• Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 17).
• Upewnij się, że urządzenie przenośne obsługuje parowanie Bluetooth
(zob. str. 19).
• Pobierz aplikację Bose Connect w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji
oprogramowania.
• Naładuj baterię (zob. str. 16).
• Zwiększ poziom głośności urządzenia przenośnego i aplikacji muzycznej.
• Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 19).

INNE ROZWIĄZANIA
Jeżeli nie można rozwiązać problemu, należy zapoznać się z poniższą tabelą
przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania.
Jeżeli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z Działem Obsługi
Klientów firmy Bose.
PROBLEM

ROZWIĄZANIE
Na urządzeniu:
• Wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją ponownie.
• Usuń okulary z listy Bluetooth na urządzeniu. Ponownie
ustanów połączenie (zob. str. 19).

Nie można ustanowić
połączenia okularów
z urządzeniem
przenośnym

Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ
odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 19).
Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/Frames, aby wyświetlić filmy
instruktażowe.
Wyczyść listę urządzeń w okularach (zob. str. 21). Ustanów
połączenie ponownie.

Aplikacja Bose Connect
nie działa na urządzeniu
przenośnym

Upewnij się, że aplikacja Bose Connect jest zgodna
z urządzeniem. Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/Frames
Odinstaluj aplikację Bose Connect na urządzeniu, a następnie
zainstaluj ją ponownie (zob. str. 19).
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R ozwiązywanie problemów

PROBLEM

ROZWIĄZANIE
Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym,
aby upewnić się, że dźwięk jest odtwarzany.

Brak dźwięku

Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ
odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
Użyj innego źródła muzyki.
Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. str. 19).
Użyj innego źródła muzyki.
Ustanów połączenie z innym urządzeniem przenośnym.

Niska jakość dźwięku

Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ
odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
Wyłącz wszystkie funkcje ulepszania dźwięku w urządzeniu
i aplikacji muzycznej.
Upewnij się, że wtyk przewodu do ładowania jest ustawiony
zgodnie ze złączem ładowania w okularach i magnetycznie
zablokowany w odpowiednim położeniu.

Bateria okularów
nie jest ładowana

Prawidłowo podłącz oba wtyki przewodu do ładowania.
Jeżeli okulary były narażone na działanie wysokiej lub niskiej
temperatury, poczekaj na przywrócenie pokojowej temperatury
słuchawek, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.
Spróbuj użyć innej ładowarki sieciowej USB lub komputera.

Mikrofon
nie odbiera dźwięku

Upewnij się, że otwór mikrofonu na prawym zauszniku głośnika
nie jest zasłonięty.
Wykonaj inne połączenie telefoniczne.
Użyj innego zgodnego urządzenia.
W przypadku funkcji wymagających kilku naciśnięć przycisku:
zmień szybkość naciskania przycisku.
Upewnij się, że aplikacja muzyczna obsługuje daną funkcję.

Urządzenie nie reaguje
na naciśnięcie przycisku

Wyłącz zasilanie okularów, a następnie włącz je ponownie.
Na urządzeniu:
• Wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją ponownie.
• Usuń okulary z listy Bluetooth na urządzeniu. Ponownie
ustanów połączenie (zob. str. 20).
Użyj innego zgodnego urządzenia.
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SYM BOL E N A ETYKI ETACH

SYMBOLE I OPISY
SYMBOL

l

OPIS
Bluetooth
California Energy Commission - Battery Charger Energy Efficiency
Znak certyfikatu CE
Ryzyko zadławienia

w

N
X

L
s

Obsługa klientów
Data produkcji
Dokumentacja
Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu
Materiały do pobrania
Weryfikacja wydajności energetycznej

o

Forum
Dobra ochrona przed intensywny światłem słonecznym

p

Chronić przed wilgocią
Zakłócenia magnetyczne

M
m

Producent
Telefon
Znak zgodności z przepisami

h

Numer referencyjny
Należy skorzystać z instrukcji obsługi
Informacje dotyczące zabezpieczeń

f

Numer seryjny

l

Dopuszczalny zakres temperatur

27

|

POL

Symbole na etykietach

SYMBOL

W

OPIS
Filmy wideo
Ostrzeżenie/Przestroga
Ikona kosza
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