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Anvisning om användning
Solglasögon (receptfria) är enheter som består av glasögonbågar eller clip-ons med absorberande, reflekterande, 
tonade, polariserande eller fotosensibiliserade linser som bärs för att skydda ögonen från starkt solljus, men inte för 
att korrigera brytningsfel. Denna enhet säljs över disk.

Se instruktioner för användning

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och 
föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett 
försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar
1. Läs de här anvisningarna.

2. Behåll anvisningarna.

3. Ge akt på alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte produkten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med en torr trasa.

7. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

8. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.

9.  Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel 
eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten 
har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ
• Använd INTE bågarna med hög volym under en längre tidsperiod.

 – Du undviker hörselskador om du använder bågarna med en bekväm och måttligt hög ljudnivå.

 – Skruva ned volymen på enheten innan du använder bågarna eller placerar dem intill öronen. Skruva sedan upp 
volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.

• Var försiktig när du kör bil och följ gällande lagar angående användning av mobiltelefoner.

• Fokusera på din och andras säkerhet om du använder bågarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din 
uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. 
Ta av dig bågarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.

• Använd INTE bågarna om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av bågarna och kontakta 
Boses kundtjänst.

• Sänk INTE ned bågarna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period eller ha dem på dig när du 
utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.

• Ta omedelbart av och koppla från bågarna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.
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Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år. 

Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka 
implantat av medicinsk enhet.

• För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.

• Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.

• Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med 
öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.

• Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.

• Använd endast produkten med en godkänd nätadapter som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, 
VDE eller CCC).

• Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)

• Använd INTE bågarna medan de laddas.

• Använd den medföljande tygpåsen eller en torr trasa för att torka av linsernas båda sidor och alla delar av bågarna 
efter varje användning.
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OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt 
klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, 
och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i 
samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar 
i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas 
genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att 
vidta en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, 
kan detta medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. 
Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla 
alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för 
strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller 
användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

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

PPE-förordning (EU) 2016/425

För Europa:
Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är lägre än förordningens gränsvärden vilket gör SAR-tester överflödiga och undantagna 
enligt gällande förordning.

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med 
lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och 
miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala 
myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en 
kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.
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Antal: 1 EA

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

L Använd inte om förpackningen är skadad.

 
p

 
l

+45 C
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• Denna produkt följer ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 och EN ISO 12312-1.

• Att använda tonade glasögon rekommenderas inte vid bilkörning nattetid.

• INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING NÄR DET SKYMMAR ELLER NATTETID.

• Denna produkt är utformad för att blockera mer än 99 % UVA- och UVB-strålar. Denna produkt följer ANSI Z80.3.

• Endast linser som godkänts av Bose bör användas med Alto- eller Rondo-produkter.

• Inte lämpade för att titta direkt mot solen.

• Skyddar inte mot artificiella ljuskällor, t.ex. solarium.

• Inte till för att användas som skydd mot mekanisk påverkan.

• Förvara produkten i det medföljande fodralet när den inte används.

• Kontakta Boses kundtjänst för att ersätta nätaggregat eller linser. Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames

EU-FILTERKATEGORI: ISO12312-1 CAT. 2

AUSTRALIENSISK LINSKATEGORI: 1067.1 CAT. 2

  Bra solskydd

UV-skydd: UV 400 cut

http://worldwide.Bose.com/Support/Frames%20
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Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk
Serie- och modellnummer finns vid vänster tinning.

Serienummer:  ____________________________________________________________________

Modellnummer:  ___________________________________________________________________

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det 
enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

N  Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”0” är 2010 eller 2020.

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

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna 

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

Mexikoimportör: 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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Säkerhetsinformation
  Denna produkt kan ta emot säkerhetsuppdateringar automatiskt från Bose när den är ansluten till 
Bose Connect-appen. För att ta emot säkerhetsuppdateringar via mobilappen måste du slutföra 
produktinstallationen i Bose Connect-appen. Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att 
installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga via btu.bose.com

Apple, Apple-logotypen och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett 
tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Namnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av 
sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Bose och Bose Frames är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat 
sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

h BMD0005, BMD0006

JURIDISK INFORMATION

http://btu.bose.com
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VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

INNEHÅLL
Kontrollera att du har följande:

Bose-bågar Fodral

Laddningskabel Tygväska

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. 
Kontakta en Bose-återförsäljare eller Boses kundtjänst. 

Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames

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

Slå på bågarna
Styr mediauppspelning
Styr tryck och vrid-volym 
Styr Bluetooth-funktioner
Styr samtalsfunktioner

SÄTTA PÅ
Tryck på knappen vid höger tinning.

Statuslampan lyser med ett fast vitt sken i två sekunder och lyser sedan i enlighet med 
anslutningsstatus för Bluetooth (se sidan 18). En röstanvisning anger batteriets 
laddningsnivå och anslutningsstatus för Bluetooth.

Sätta på

Statuslampan
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STÄNGA AV
Vänd bågarna upp och ned i två sekunder. 

Statuslampan lyser med ett fast vitt sken och övergår till svart.

OBS! Efter att bågarna stängts av kan du flytta dem i valfri riktning.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Automatisk avstängning sparar batteriet när bågarna inte används. Bågarna stängs av 
när ljudet har stoppat och du inte har flyttat bågarna på fem minuter. 

Tryck på knappen på höger sida för att sätta på bågarna.

Sätta på

.
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BÅGARNAS FUNKTIONER

Funktioner för medieuppspelning
Knappen på höger sida styr uppspelning av media.

Styr mediauppspelning

FUNKTION ÅTGÄRD

Spela upp/pausa Tryck en gång. 

Hoppa framåt Tryck två gånger på.

Hoppa bakåt Tryck tre gånger på.
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Volyminställningar
Du kan justera volymen med tryck och vrid-volymkontrollen eller genom att använda 
volymkontrollerna på din mobila enhet.

TÄNK PÅ FÖLJANDE: 

• Se till att bågarna är uppdaterade för att använda tryck och vrid-volymkontrollen. 

• Se till att tryck och vrid-volymkontrollen är aktiverad i appen Bose Connect. Du kan 
nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Använd tryck och vrid-volymkontrollen

FUNKTION ÅTGÄRD

Öka volymen

Tryck och håll inne knappen samtidigt som du vrider 
huvudet åt höger. Släpp knappen för att ställa in volymen.

Du hör en ton när volymen når maxnivån. 

Minska volymen

Tryck och håll inne knappen samtidigt som du vrider 
huvudet åt vänster. Släpp knappen för att ställa in volymen.

Du hör en ton när volymen når miniminivån. 

OBS! Vrid huvudet långsamt för att ändra volymen i större intervaller.
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Samtalsfunktioner
Knappen för samtalsfunktioner och mikrofonen finns vid höger tinning.

Styr samtal

Mikrofon

FUNKTION ÅTGÄRD

Besvara ett samtal Tryck en gång. 

Avsluta ett samtal Tryck en gång. 

Avvisa inkommande samtal Tryck och håll ned i en sekund.

Besvara ytterligare ett samtal 
och parkera det aktuella.

Tryck en gång när du samtalar med någon.

Avvisa ytterligare ett samtal 
och stanna kvar i det aktuella.

Tryck och håll ned i en sekund när du samtalar med någon.

Växla mellan två samtal Tryck två gånger på när du samtalar med två personer.

Skapa en telefonkonferens Tryck och håll ned i en sekund när du har två aktiva samtal.

OBS! Se ”Volyminställningar” på sidan 14 för att justera volymen under ett samtal.
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Komma åt röstkontroller
Bågarnas mikrofon fungerar som en mikrofon för din mobila enhet. Använd knappen 
på höger sida för att aktivera röstkontrollen på den bärbara enheten så att du kan 
ringa upp/ta emot samtal eller be Siri eller Google Assistant att spela musik, tala om 
vädret, ge dig matchresultat och mycket mera.

Tryck och håll ned knappen för att komma åt röststyrning på enheten. 

Du hör en ton som anger att röststyrningen är aktiverad. 

Åtkomst till röststyrning

OBS! Se ”Volyminställningar” på sidan 14 för att justera volymen medan du 
använder röststyrning.
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BATTERI

LADDA BÅGARNA

1. Rikta in stiften på laddningskabeln mot laddningsporten på höger sida.

OBS! Stiften måste passa in korrekt mot laddningsporten för att ladda bågarna.

2. Tryck försiktigt stiften mot laddningsporten tills de låses på plats magnetiskt.

3. Anslut den andra änden till en stickkontaktsansluten USB-laddare eller till en 
påslagen dator. 

TÄNK PÅ: Använd endast produkten med en godkänd nätadapter som uppfyller 
lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).

Under laddningen blinkar statuslampan vitt (se sidan 18). När batteriet är 
fulladdat lyser statuslampan med ett fast vitt sken.

TÄNK PÅ FÖLJANDE: 

• Bågarna kan inte spela upp ljud under uppladdning.

• Använd INTE bågarna medan de laddas.

KONTROLLERA BÅGARNAS LADDNINGSNIVÅ
• Varje gång du sätter på bågarna hörs en röstanvisning som anger batteriets 

laddningsnivå. 

OBS!  När du använder bågarna hör du en röstanvisning om batteriet behöver 
laddas upp.

• Kontrollera det nedre högra hörnet av hemskärmen i Bose Connect-appen.

• Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för bågarnas batteri att 
visas i det övre högra hörnet på skärmen och i aviseringscentrat.
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BÅGARNAS STATUS

Statuslampan finns vid höger tinning.

Statuslampan

ANSLUTNINGSSTATUS FÖR BLUETOOTH
Visar Bluetooth-anslutningarnas status för mobila enheter.

INDIKATOR, AKTIVITET SYSTEMLÄGE

Blinkar långsamt med vitt sken Klar för anslutning/Ansluter

Blinkar snabbt med vitt sken Ansluten

LADDNINGSSTATUS
Visar batteriets laddningsnivå när bågarna är anslutna till strömuttag.

INDIKATOR, AKTIVITET SYSTEMLÄGE

Fast vitt sken Fulladdat

Blinkar med vitt sken Laddar
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RÖSTANVISNINGAR

Röstanvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för Bluetooth, meddelar 
laddningsnivån och identifierar den anslutna enheten. 

RÖSTANVISNINGSAVISERINGAR

Samtalsaviseringar
En röst annonserar inkommande samtal och samtalsstatus.

Batteriaviseringar
Varje gång du sätter på bågarna hörs en röstanvisning som anger batteriets 
laddningsnivå. När bågarna används och batterinivån är låg hör du ”Battery low, 
please charge now”.

INAKTIVERA RÖSTANVISNINGAR
Använd Bose Connect-appen för att aktivera/inaktivera röstanvisningar.

OBS! Att inaktivera röstanvisningar inaktiverar även aviseringar.
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BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Med Bluetooth kan du strömma musik från mobila enheter som exempelvis en 
smarttelefon, surfplatta eller dator. För att spela musik från en enhet måste du först 
ansluta den till hörlurarna.

ANSLUT DEN MOBILA ENHETEN MED BOSE CONNECT-
APPEN (REKOMMENDERAS)
Ladda ner Bose Connect-appen och följ instruktionerna i appen.

BOSE
CONNECT

Efter anslutningen hör du “Connected to <mobila enhetens namn>” och statuslampan 
blinkar snabbt med ett vitt sken i två sekunder för att sedan övergå till svart.
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BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

ANSLUT VIA BLUETOOTH-MENYN PÅ DEN 
MOBILA ENHETEN

1. Stäng av bågarna (se sidan 12).

2. Tryck och håll inne knappen på höger sida tills du hör ”Ready to connect” 
och statuslampan blinkar långsamt vitt. 

Anslut mobil enhet

Statuslampan

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på din enhet.

TIPS: Bluetooth-funktionen hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

4. Välj bågarna i enhetslistan.

TIPS: Leta efter namnet som du angav för bågarna i Bose Connect-appen.  
Om du inte gav bågarna något namn kommer standardnamnet att visas.

BOSE FRAMES

Efter anslutning hör du “Connected to <mobila enhetens namn>” och statuslampan 
blinkar snabbt med ett vitt sken i två sekunder för att sedan övergå till svart.



 2 2  |  S W E

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET
Använd Bose Connect-appen för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda Bluetooth-inställningar för att koppla från din enhet. 
Frånkoppling av Bluetooth på din enhet leder till att alla andra enheter 
kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET
När bågarna sätts på kommer de automatiskt att försöka återansluta till den senast 
anslutna enheten. 

OBS! Enheten måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagen. 

RENSA BÅGARNAS ENHETSLISTA

1. Stäng av bågarna (se sidan 12).

2. Tryck och håll inne knappen på höger sida i tio sekunder tills du hör ”Bluetooth 
device list cleared” och statuslampan blinkar långsamt vitt. 

3. Ta bort bågarna från Bluetooth-listan på enheten.

Alla enheter tas bort och bågarna är klara för att anslutas.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

FÖRVARA BÅGARNA
Bågarna går att fälla ihop för att enkelt kunna förvaras smidigt.

1. Fäll in skalmarna mot linserna så att de glasögonen blir platta.

2. Placera bågarna i fodralet med linserna riktade mot fodralets framsida.

TÄNK PÅ FÖLJANDE: 

• Stäng av bägarna när du inte använder dem. 

• Se till att bågarnas batteri är fulladdat om du ska lägga undan dem i flera månader.
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UNDERHÅLL BÅGARNA
Bågarna och tygpåsen kan behöva underhåll då och då

KOMPONENT UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Bågar

Använd den medföljande tygpåsen för att torka av linsernas båda sidor 
och alla delar av bågarna efter varje användning.

TÄNK PÅ: 

• Använd INTE sprayer, lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel 
som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

• Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

Tygpåse
1. Tvätta för hand i kallt vatten.

2. Hängtorka.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Boses kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames

BEGRÄNSAD GARANTI
Bågarna omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade 
garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. 
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

http://worldwide.bose.com/support/Frames
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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PLATS FÖR SERIE- OCH REFERENSNUMMER
Serienumret är placerat vid insidan av vänster tinning och referensnumret på insidan 
av höger tinning.

Serienummer Referensnummer
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FELSÖKNING

PROVA DET HÄR FÖRST
Om du upplever problem med bågarna ska du prova följande först:

• Sätt på bågarna (se sidan 11).

• Kontrollera statuslampans tillstånd (se sidan 18).

• Kontrollera att den mobila enheten har stöd för Bluetooth-parkoppling (se sidan 20).

• Ladda ner Bose Connect-appen och alla uppdateringar.

• Ladda batteriet (se sidan 17).

• Höj volymen på den mobila enheten och musikappen.

• Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 20). 

ANDRA LÖSNINGAR
Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera 
symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om 
du inte kan lösa ditt problem.

PROBLEM ÅTGÄRD

Bågarna ansluter inte till 
den mobila enheten

På enheten:

• Stäng av Bluetooth-funktionen och sätt sedan på den igen. 

• Ta bort bågarna från Bluetooth-listan på enheten. Anslut igen 
(se sidan 20).

Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella 
störningskällor eller hinder.

Anslut en annan mobil enhet (se sidan 20).

Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames för att se 
instruktionsfilmer.

Rensa bågarnas enhetslista (se sidan 22). Anslut igen.

Bose Connect-appen 
fungerar inte på enheten

Kontrollera att Bose Connect-appen är kompatibel med enheten. 
Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames

Avinstallera Bose Connect-appen från din enhet och återinstallera 
den (se sidan 20).

Inget ljud

Tryck på uppspelningsknappen på mobilenheten för att vara 
säker på att du spelar upp ett ljud.

Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella 
störningskällor eller hinder.

Försök med en annan musikkälla.

Anslut en annan enhet (se sidan 20).

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

Dålig ljudkvalitet

Försök med en annan musikkälla.

Anslut en annan bärbar enhet.

Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella 
störningskällor eller hinder.

Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i 
musikappen.

Bågarna laddas inte upp

Kontrollera att stiften på laddningskabeln är korrekt inriktade 
mot laddningsporten på bågarna och att de låsts på plats 
magnetiskt.

Kontrollera att båda ändarna på laddningskabeln sitter som de ska. 

Om bågarna har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du 
låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova att ladda upp 
dem igen.

Koppla från laddningskabeln från bågarna och från USB-
laddaren eller datorn. Vänta i 10 sekunder och återanslut sedan 
laddningskabeln (se sidan 17).

Försök med en annan USB-laddare eller med en dator.

Mikrofonen tar inte upp 
något ljud

Kontrollera att mikrofonöppningen på höger sida inte är blockerad.

Försök ringa ett telefonsamtal till.

Försök med en annan kompatibel enhet.

Enheten svarar inte på 
knapptryckningar

För flertrycksfunktioner: Variera hastigheten på 
nedtryckningarna.

Kontrollera att musikappen har stöd för funktionen.

Stäng av och sätt på dina bågar.

På enheten:

• Stäng av Bluetooth-funktionen och sätt sedan på den igen. 

• Ta bort bågarna från Bluetooth-listan på enheten. Anslut igen 
(se sidan 21).

Prova med en annan kompatibel enhet.

Kan inte justera volymen 
med bågarna

Se till att bågarna är uppdaterade. Ladda ner Bose Connect-appen. 

Se till att tryck och vrid-volymkontrollen äraktiverad i appen Bose 
Connect. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Se till att vrida huvudet medan du trycker på knappen för att 
unvika att öppna röststyrningen (se sidan 16).
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SYMBOLER OCH BESKRIVNINGAR

SYMBOL BESKRIVNING

l Bluetooth

CE-certifiering

Kvävningsrisk

w Kundtjänst

N Tillverkningsdatum

X Dokumentation

L Använd inte om förpackningen är skadad

s Nedladdningar

Verifiering av energieffektivitet

o Forum

 Bra solskydd

p Håll torr

Magnetisk störning

M Tillverkare

m Telefon

Märkning gällande efterföljande av förordningar

h Referensnummer

Se instruktioner för användning

Säkerhetsinformation

f Serienummer

l Temperaturgräns

W Videoklipp

ETIKETTENS SYMBOLER
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SYMBOL BESKRIVNING

Varning/Tänk på

Soptunna
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