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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.

A Należy skorzystać z instrukcji obsługi.

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

 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. Deklaracja 
zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic 
Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. 
Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami 
i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych 
przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie 
internetowej: www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

1. Przeczytaj instrukcje.

2. Zachowaj instrukcje.

3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

5.  Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

7.  Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

8.  Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, 
gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

9.  Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych 
jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie 
przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie 
urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek 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 lub torów kolejowych itp.). Aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, 
takie jak alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne, należy zdjąć okulary lub dostosować poziom głośności.

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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• NIE wolno korzystać z okularów, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takim wypadku należy wyłączyć 
okulary i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

• Okularów NIE wolno zanurzać w cieczach, narażać na działanie wody przez dłuższy czas ani używać podczas 
uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne lub surfing.

• W przypadku odczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy natychmiast zdjąć okulary.

  Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci 
w wieku poniżej trzech lat.

  Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów 
na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

• Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem, 
cieczami i wilgocią.

• NIE wolno narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, 
takich jak wazony.

• Zachowaj odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia 
(np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.

• NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.

• Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym 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 ściereczką dostarczoną 
razem z okularami lub suchą ściereczką.
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UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych 
klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej 
ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię 
promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest 
zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można 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.
Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować 
anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi 
licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: 
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie 
z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.
To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla 
populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu 
innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Rozporządzenie PPE (UE) 2016/425

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy
Artykuł XII
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC 
żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani 
modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.
Artykuł XIV
Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji 
służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania 
urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną 
zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.
Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń 
promieniujących w radiowym pasmie ISM. 
Europa:
Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz.
Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.
Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać 
zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Ten 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 
dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, 
zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

NIE wolno samodzielnie wyjmować akumulatorowej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego 
elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.

ILOŚĆ: 1 SZT.
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M
 Wyprodukowano dla: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701

L
Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu.

C Ten produkt nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego.

d Ten produkt nie jest sterylny.

      p  l
+45°C

0°C
 

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki

Nazwa części Ołów 
(Pb)

Rtęć 
(Hg)

Kadm 
(Cd)

Sześciowartościowy 
chrom (Cr(VI))

Polibromowany 
bifenyl (PBB)

Polibromowany 
difenyloeter 

(PBDE)
Obwody drukowane (PCB) X O O O O O

Części metalowe X O O O O O

Części plastikowe O O O O O O

Głośniki X O O O O O

Przewody X O O O O O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O:  Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach 
jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X:  Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych 
materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)
Nazwa wyposażenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 433948

Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi

Nazwa części Ołów 
(Pb)

Rtęć 
(Hg)

Kadm 
(Cd)

Sześciowartościowy 
chrom (Cr+6)

Polibromowane 
bifenyle (PBB)

Polibromowane 
difenyloetery (PBDE)

Obwody drukowane (PCB) – ○ ○ ○ ○ ○
Części metalowe – ○ ○ ○ ○ ○
Części plastikowe ○ ○ ○ ○ ○ ○
Głośniki – ○ ○ ○ ○ ○
Przewody – ○ ○ ○ ○ ○
Uwaga 1:  Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „−” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.
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Ten produkt jest zgodny 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.

I PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PODCZAS PROWADZENIA POJAZDÓW O ŚWICIE/ZMIERZCHU 
LUB W NOCY. PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PODCZAS PROWADZENIA POJAZDÓW W NOCY 
LUB PRZY NIEDOSTATECZNYM OŚWIETLENIU.

Ten produkt umożliwia blokowanie ponad 99% energii promieniowania UVA i UVB. Ten produkt jest zgodny z normą 
ANSI Z80.3.

W produktach Frames Soprano lub Frames Tenor należy używać wyłącznie szkieł zatwierdzonych przez firmę Bose.

Nie wolno patrzeć przez okulary bezpośrednio na słońce.

Produkt nie zapewnia ochrony przed źródłami sztucznego oświetlenia (np. w solariach).

Produkt nie chroni oczu przed udarami mechanicznymi.

Gdy produkt nie jest używany, powinien być przechowywany w dostarczonym razem z nim futerale.

KATEGORIA FILTRU (UE): ISO12312-1 CAT. 3

KATEGORIA SOCZEWEK (AUSTRALIA): 1067.1 CAT. 3

h Te okulary słoneczne zapewniają wysoki stopień ochrony przed jaskrawym światłem słonecznym i dostateczną 
ochronę przed promieniowaniem UV.

Klasa UV: odcięcie UV 380

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji
Numer seryjny okularów znajduje się na lewym zauszniku, a numer modelu/referencyjny znajduje się 
na prawym zauszniku.

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 w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

N
Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 
2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang 
District, Shanghai 201100

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, Taiwan  
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

Importer — Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, 
United Kingdom

Zasilanie: 5 Vp / 500 mA

Identyfikator CMIIT ID znajduje się na wewnętrznej powierzchni przedniej części produktu.

h BMD0011

http://global.Bose.com/register
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Informacje dotyczące zabezpieczeń
 Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose po ustanowieniu 
połączenia z aplikacją Bose Music. Aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu aplikacji mobilnej, 
należy skonfigurować produkt w aplikacji Bose Music. Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie 
przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji 
zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose w witrynie internetowej btu.bose.com.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone, iPod oraz Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach. Znak towarowy „iPhone” jest używany w Japonii na podstawie licencji firmy 
Aiphone K.K. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Made for Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z urządzeniami 
Apple, które są na nim wyszczególnione, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów 
jakości firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność 
z przepisami lub normami bezpieczeństwa.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez 
firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Bose, Bose Frames i Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać 
ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

http://btu.bose.com
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The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb 

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms 
reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable 
for any damages arising from the use of this software.

 Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,  including commercial applications, and to alter 
it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1.  The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. 
If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated 
but is not required.

2.  Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the  
original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1 

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 
through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting  
the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or 
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, 
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) 
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising  permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software 
source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical  transformation or translation of a Source form,  
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other  
media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, 
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the 
Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) 
the Work and for which the  editorial  revisions, annotations, elaborations, or other modifications  represent, as a 
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works 
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative  
Works thereof.

INFORMACJE O LICENCJACH

http://www.apache.org/licenses/
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“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any  
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor 
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on 
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, 
 verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to  
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are 
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding 
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not 
a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been 
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2.  Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants 
to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, 
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such 
Derivative Works in Source or Object form.

3.  Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to 
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) 
patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such 
license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their 
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) 
was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a 
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory 
patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as 
of the date such litigation is filed.

4.  Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, 
with or without  modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

a.  You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,  

trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not 
pertain to any part of the Derivative Works; and

d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You  
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding 
those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: 
within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or  
documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the  
Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices 
within Derivative Works that You  distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, 
provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. 
 You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different  
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such  
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise 
 complies with the conditions stated in this License.

5.  Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for 
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any 
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms 
of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6.  Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or 
product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of 
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.



 1 0  |  P O L

INFORMACJE O LICENCJACH

7.  Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work 
(and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS 
OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, 
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible 
for determining the appropriateness of using or  redistributing the Work and assume any risks associated with 
Your exercise of permissions under this License.

8.  Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, 
or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in 
writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, 
or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to 
use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or 
malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of 
the possibility of such damages.

9.  Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may 
choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations 
and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own 
behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 
defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such  
Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with 
the License. 

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an 
“AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


SPIS TREŚCI

 1 1  |  P O L

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM
Zawartość pakietu z produktem ............................................................................... 13

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC
Pobieranie aplikacji Bose Music ................................................................................ 14

Dodawanie okularów do istniejącego konta ........................................................ 14

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE POTU I NIEKORZYSTNYCH 
WARUNKÓW POGODOWYCH ..........................................................................  15

ZASILANIE
Włączanie zasilania ........................................................................................................ 16

Wyłączanie zasilania ...................................................................................................... 17

Wyłączanie przez odwrócenie .......................................................................... 17

Automatyczne wyłączanie przy użyciu detekcji ruchu ........................... 17

STEROWANIE OKULARAMI
Odtwarzanie multimediów .......................................................................................... 18

Głośność ............................................................................................................................. 19

Zwiększanie głośności .......................................................................................... 19

Zmniejszanie głośności ........................................................................................ 19

Połączenia telefoniczne ............................................................................................... 20

Powiadomienia o połączeniach ........................................................................ 20

Polecenia głosowe .......................................................................................................... 20

BATERIA
Ładowanie baterii okularów ....................................................................................... 21

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii okularów ...................................... 21

Powiadomienia o stanie baterii ......................................................................... 21

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii ................................................. 21



SPIS TREŚCI

 1 2  |  P O L

STAN OKULARÓW
Stan połączenia Bluetooth® ........................................................................................ 22

Stan baterii ........................................................................................................................ 23

Stan błędu ......................................................................................................................... 23

POŁĄCZENIA BLUETOOTH
Łączenie przy użyciu menu Bluetooth urządzenia przenośnego ................ 24

Rozłączanie urządzenia przenośnego .................................................................... 25

Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym .................................................. 25

Czyszczenie listy urządzeń okularów ..................................................................... 25

KONSERWACJA
Przechowywanie okularów .......................................................................................... 26

Konserwacja okularów .................................................................................................. 27

Części zamienne i akcesoria ....................................................................................... 28

Ograniczona gwarancja ................................................................................................ 28

Położenie numeru modelu/referencyjnego .......................................................... 28

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Podstawowe zalecenia .................................................................................................. 29

Inne rozwiązania .............................................................................................................. 29

SYMBOLE NA ETYKIETACH
Symbole i opisy ............................................................................................................... 32



 1 3  |  P O L

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM
Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

Okulary Bose Frames Futerał

Przewód do ładowania Ściereczka

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 witryny internetowej  worldwide.Bose.com/Support/Sopranoworldwide.Bose.com/Support/Soprano  
worldwide.Bose.com/Support/Tenorworldwide.Bose.com/Support/Tenor

http://worldwide.Bose.com/Support/Soprano
http://worldwide.Bose.com/Support/Tenor
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KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Aplikacja Bose Music umożliwia konfigurowanie okularów i sterowanie nimi z poziomu 
urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Korzystając z aplikacji, można dostosować ustawienia zasilania, wybrać język 
komunikatów głosowych i uzyskać dostęp do nowych funkcji.

UWAGA: Jeżeli utworzono już konto Bose w aplikacji dla innego produktu Bose, 
zobacz „Dodawanie okularów do istniejącego konta”.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music przy użyciu urządzenia przenośnego.

UWAGA: Użytkownicy w Chinach kontynentalnych powinni pobrać aplikację 
Bose8.

BOSE MUSIC

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DODAWANIE OKULARÓW DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

1. Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów i przytrzymaj go do chwili, 
gdy usłyszysz komunikat o gotowości do połączenia (Ready to connect) 
lub niebieski wskaźnik stanu zacznie migać. 

2. W aplikacji Bose Music na ekranie Moje Bose dodaj swoje okulary. 

UWAGA:  Jeżeli aplikacja nie może wykryć okularów, zobacz „Aplikacja Bose Music 
nie wykrywa okularów” na str. 30.
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ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE POTU I NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

Okulary zapewniają stopień IPX2 ochrony przed wodą. Są one odporne na działanie 
potu i niekorzystnych warunków pogodowych oraz krople wody, jednak nie wolno ich 
zanurzać w wodzie.

PRZESTROGI: 

• NIE wolno korzystać z okularów podczas pływania ani pod prysznicem. 

• NIE wolno zanurzać okularów w wodzie.

UWAGA: Stopień ochrony IPX2 nie dotyczy warunków stałego oddziaływania 
czynników, a ponadto poziom ochrony może zmniejszać się na skutek 
naturalnego zużycia sprzętu.
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ZASILANIE

WŁĄCZANIE ZASILANIA
Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów.

Biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie będzie sygnalizować stan 
połączenia Bluetooth (zob. str. 22). Komunikat głosowy poinformuje o poziomie 
naładowania baterii i stanie połączenia Bluetooth.

UWAGA: Okulary są dostarczane z częściowo naładowaną baterią, a przed pierwszym 
użyciem należy je uaktywnić. Aby uaktywnić okulary, należy włączyć ich 
zasilanie na dwie sekundy, a następnie wyłączyć zasilanie (zob. str. 21). 
Następnie należy ponownie włączyć zasilanie.
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WYŁĄCZANIE ZASILANIA
Naciśnij przycisk i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Wyłączanie przez odwrócenie
Odwróć okulary na dwie sekundy. 

Biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

UWAGA: 

• Po wyłączeniu zasilania okularów można je przenosić w dowolnej orientacji.

• Opcję wyłączania przez odwrócenie można wyłączyć przy użyciu aplikacji Bose 
Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia. 

Automatyczne wyłączanie przy użyciu detekcji ruchu
Funkcja detekcji ruchu jest używana do ustalania, czy okulary są używane. Gdy okulary 
pozostają nieruchomo przez 10 minut, ich zasilanie jest automatycznie wyłączane. 

UWAGA: Detekcję ruchu można wyłączyć przy życiu aplikacji Bose Music. Ta opcja 
jest dostępna w menu Ustawienia. 
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STEROWANIE OKULARAMI

Korzystając z przycisku i panelu dotykowego na prawym zauszniku okularów, 
można sterować odtwarzaniem multimediów, głośnością, połączeniami telefonicznymi 
i poleceniami głosowymi.

Przycisk
Odtwarzanie multimediów
Połączenia telefoniczne

Mikrofon

Panel dotykowy
Regulacja głośności
Polecenia głosowe

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW

CZYNNOŚĆ PROCEDURA

Rozpoczynanie/
wstrzymywanie odtwarzania

Naciśnij przycisk. 

Przechodzenie do przodu Naciśnij przycisk dwukrotnie.

Przechodzenie do tyłu Naciśnij przycisk trzykrotnie.



 1 9  |  P O L

STEROWANIE OKULARAMI

GŁOŚNOŚĆ

Zwiększanie głośności
Przesuń palec do przodu na panelu dotykowym.

UWAGA: Po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności zostanie odtworzony 
sygnał dźwiękowy. 

Zmniejszanie głośności
Przesuń palec do tyłu na panelu dotykowym.

UWAGA: Po osiągnięciu minimalnego poziomu głośności zostanie odtworzony 
sygnał dźwiękowy. 



STEROWANIE OKULARAMI
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POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

CZYNNOŚĆ PROCEDURA

Odbieranie/kończenie połączenia Naciśnij przycisk.

Odrzucanie połączenia przychodzącego Naciśnij przycisk dwukrotnie. 

Odbieranie nowego połączenia 
przychodzącego i zawieszanie 
bieżącej rozmowy

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk.

Odrzucanie nowego połączenia 
przychodzącego i kontynuowanie 
bieżącej rozmowy

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk 
dwukrotnie.

UWAGA: Aby korzystać ze wszystkich elementów do obsługi połączeń 
telefonicznych, należy zainstalować dostępne aktualizacje oprogramowania 
w aplikacji Bose Music. 

Powiadomienia o połączeniach
Komunikaty głosowe informują o połączeniach przychodzących i stanie połączeń.

POLECENIA GŁOSOWE
Mikrofon okularów działa jak przedłużenie mikrofonu urządzenia przenośnego. 
Panel dotykowy na prawym zauszniku okularów zapewnia dostęp do poleceń 
głosowych umożliwiających inicjowanie/odbieranie połączeń, odtwarzanie muzyki 
albo sprawdzanie prognozy pogody, wyników rozgrywek sportowych i innych 
informacji przy użyciu usług Siri lub Google Assistant.

Aby uzyskać dostęp do poleceń głosowych w urządzeniu, naciśnij dwukrotnie 
panel dotykowy. 

2x

Zostanie wyemitowany dźwięk sygnalizujący uaktywnienie poleceń głosowych. 
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BATERIA

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 drugie zakończenie przewodu do złącza USB-A ładowarki 
(nieuwzględnionej w pakiecie z produktem).

PRZESTROGA: Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym 
przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami 
(np. UL, CSA, VDE, CCC).

Podczas ładowania biały wskaźnik stanu miga. Gdy bateria jest całkowicie 
naładowana, biały wskaźnik stanu jest włączony (zob. str. 23).

UWAGI: 

• Okulary nie odtwarzają dźwięku podczas ładowania ich baterii.

• NIE wolno korzystać z okularów podczas ładowania ich baterii.

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA 
BATERII OKULARÓW

Powiadomienia o stanie baterii
Zawsze po włączeniu zasilania okularów komunikat głosowy informuje o poziomie 
naładowania baterii. 

 Podczas korzystania z okularów odpowiedni komunikat głosowy jest odtwarzany 
wówczas, gdy konieczne jest naładowanie baterii.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
• Sprawdź informacje wyświetlane na ekranie głównym aplikacji Bose Music.

• Gdy czerwony wskaźnik stanu miga, konieczne jest naładowanie baterii okularów.
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STAN OKULARÓW

Wskaźnik stanu okularów znajduje się na wewnętrznej powierzchni prawego zausznika.

Wskaźnik stanu

STAN POŁĄCZENIA BLUETOOTH
Informacje o stanie połączenia Bluetooth urządzeń przenośnych.

WSKAŹNIK STAN SYSTEMU

Miga powoli (niebieski) Gotowość do połączenia

Miga szybko (niebieski) Łączenie

Włączony (10 sekund; niebieski) Połączone



STAN OKULARÓW
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STAN BATERII
Informacje o poziomie naładowania baterii okularów. 

WSKAŹNIK STAN SYSTEMU

Miga (czerwony; 10 sekund) Konieczne ładowanie

Miga (biały) Ładowanie

Włączony (biały) Pełne naładowanie

STAN BŁĘDU
Informacje o stanie błędu. 

WSKAŹNIK STAN SYSTEMU

Miga (czerwony i biały na przemian) Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi 
Klientów firmy Bose
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POŁĄCZENIA BLUETOOTH

ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU BLUETOOTH 
URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO
Na liście urządzeń okularów można zapisać maksymalnie osiem urządzeń. NIE można 
podłączyć równocześnie kilku urządzeń i używać ich do odtwarzania audio.

UWAGA: Aby optymalnie korzystać z produktu, należy skonfigurować urządzenie 
przenośne i podłączyć je przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).

1. Włącz zasilanie okularów, a następnie naciśnij przycisk na prawym zauszniku 
okularów i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz komunikat o gotowości 
do połączenia (Ready to connect) lub niebieski wskaźnik stanu zacznie migać. 

2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.

UWAGA: Funkcja Bluetooth jest zazwyczaj dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz okulary z listy urządzeń.

UWAGA: Wyszukaj nazwę okularów wprowadzoną w aplikacji Bose Music. 
Jeżeli nazwa okularów nie została określona, zostanie wyświetlona 
nazwa domyślna.

BOSE FRAMES

Po połączeniu zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu 
z określonym urządzeniem przenośnym (Connected to <nazwa urządzenia 
przenośnego>) lub niebieski wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie 
zostanie wyłączony.
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POŁĄCZENIA BLUETOOTH

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO
Korzystając z aplikacji Bose Music, można rozłączyć połączenie urządzenia 
przenośnego.

PORADA: Urządzenie można też rozłączyć przy użyciu ustawień Bluetooth. 
Wyłączenie funkcji Bluetooth powoduje rozłączenie wszystkich 
pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM
Po włączeniu zasilania okulary podejmują próbę ponownego połączenia z ostatnio 
połączonym urządzeniem. 

UWAGA: Urządzenie musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone. 

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ OKULARÓW

1. Gdy zasilanie okularów jest włączone, naciśnij przycisk na prawym zauszniku 
i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy usłyszysz komunikat głosowy 
informujący o wyczyszczeniu listy urządzeń Bluetooth (Bluetooth device list 
cleared) lub niebieski wskaźnik stanu zacznie migać. 

2. Usuń okulary z listy Bluetooth urządzenia.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a okulary będą gotowe 
do połączenia.
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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: 

• Gdy okulary nie są używane, należy upewnić się, że ich zasilanie jest wyłączone.

• Jeżeli okulary nie będą używane przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, należy 
całkowicie naładować baterię.
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KONSERWACJA OKULARÓW
Zawsze po użyciu okularów należy przetrzeć obie strony szkieł i wszystkie elementy 
oprawki ściereczką dostarczoną razem z okularami lub suchą ściereczką.

PRZESTROGI: 

• NIE wolno używać aerozoli w pobliżu okularów. 

• NIE wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących 
zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.

• NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy w otworach w obudowie. 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z witryny internetowej  worldwide.Bose.com/Support/Sopranoworldwide.Bose.com/Support/Soprano 
worldwide.Bose.com/Support/Tenorworldwide.Bose.com/Support/Tenor

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany szkieł okularowych, 
skorzystaj z instrukcji dostarczonych razem ze szkłami.

OGRANICZONA GWARANCJA
Okulary są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące 
ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny 
internetowej global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa 
na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

POŁOŻENIE NUMERU MODELU/REFERENCYJNEGO
Numer seryjny znajduje się na wewnętrznej stronie lewego zausznika okularów, 
a numer modelu/referencyjny znajduje się na wewnętrznej stronie prawego zausznika.

Numer seryjny

Numer modelu/referencyjny

http://worldwide.Bose.com/Support/Soprano
http://worldwide.Bose.com/Support/Tenor
http://global.Bose.com/warranty
http://global.Bose.com/register
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PODSTAWOWE ZALECENIA
W przypadku problemów z okularami wykonaj następujące czynności:

• Włącz zasilanie okularów (zob. str. 16).

• Podłącz zasilane okularów na dwie sekundy, a następnie odłącz zasilanie 
(zob. str. 21).

• Naładuj baterię (zob. str. 21).

• Sprawdź wskaźniki stanu (zob. str. 22).

• Upewnij się, że urządzenie przenośne obsługuje połączenia Bluetooth. 

• Pobierz aplikację Bose Music i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.

• Zwiększ poziom głośności okularów, urządzenia przenośnego i/lub aplikacji 
odtwarzającej audio / strumieniującej.

• Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 24). 

INNE ROZWIĄZANIA
Jeżeli podstawowe zalecenia nie umożliwiają rozwiązania problemu, 
skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów 
i sposobów ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się 
z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Contactworldwide.Bose.com/Contact.

PROBLEM ROZWIĄZANIA

Nie można ustanowić 
połączenia okularów 
z urządzeniem 
przenośnym

Na urządzeniu:

• Wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją ponownie. 

• Usuń okulary z listy Bluetooth na urządzeniu. 
Ustanów połączenie ponownie (zob. str. 24).

Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ 
odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.

Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 24).

Aby obejrzeć filmy instruktażowe, skorzystaj z witryny 
internetowej worldwide.Bose.com/Support/Tenorworldwide.Bose.com/Support/Tenor lub 
worldwide.Bose.com/Support/Sopranoworldwide.Bose.com/Support/Soprano.

Wyczyść listę urządzeń w okularach (zob. str. 25). 
Ustanów połączenie ponownie.

Aplikacja Bose Music 
nie działa na urządzeniu

Upewnij się, że aplikacja Bose Music jest zgodna z urządzeniem. 

Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu, a następnie 
zainstaluj ją ponownie (zob. str. 14).

http://worldwide.Bose.com/Contact
http://worldwide.Bose.com/Support/Tenor
http://worldwide.Bose.com/Support/Soprano
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PROBLEM ROZWIĄZANIA

Aplikacja Bose Music 
nie wykrywa okularów

Włącz zasilanie okularów (zob. str. 16). 

Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów i przytrzymaj 
go do chwili, gdy usłyszysz komunikat o gotowości do połączenia 
(Ready to connect) lub niebieski wskaźnik stanu zacznie migać. 

Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania w aplikacji 
Bose Music.

Przerwy połączenia 
Bluetooth

Wyczyść listę urządzeń w okularach (zob. str. 25). 
Ustanów połączenie ponownie (zob. str. 24).

Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym 
a okularami.

Brak dźwięku

Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym, 
aby upewnić się, że audio jest odtwarzane.

Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ 
odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód utrudniających 
łączność.

Użyj innego źródła muzyki.

Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. str. 24).

Niska jakość dźwięku

Użyj innego źródła muzyki.

Podłącz inne urządzenie przenośne.

Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ 
odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód utrudniających 
łączność.

Wyłącz wszystkie funkcje ulepszania dźwięku w urządzeniu 
i aplikacji odtwarzającej audio/strumieniującej.

Mikrofon 
nie odbiera dźwięku

Upewnij się, że otwór mikrofonu na prawym zauszniku nie jest 
zasłonięty.

Wykonaj inne połączenie telefoniczne.

Użyj innego zgodnego urządzenia.

Bateria okularów 
nie jest ładowana

Upewnij się, że wtyk przewodu do ładowania jest ustawiony 
zgodnie ze złączem ładowania w okularach i magnetycznie 
zablokowany w odpowiednim położeniu.

Prawidłowo podłącz oba wtyki przewodu do ładowania. 

Jeżeli okulary były narażone na działanie wysokiej lub niskiej 
temperatury, poczekaj na przywrócenie temperatury pokojowej 
okularów, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.

Użyj innej ładowarki USB.
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PROBLEM ROZWIĄZANIA

Okulary nie reagują 
na sterowanie dotykowe

Upewnij się, że dotykasz panelu dotykowego (zob. str. 18).

Upewnij się, że Twoje dłonie są suche.

Jeżeli Twoje włosy są mokre, upewnij się, że nie powodują one 
uaktywniania panelu dotykowego.

Jeżeli nosisz rękawice, zdejmij je przed dotknięciem panelu 
dotykowego.

Nie można dostosować 
głośności 

Upewnij się, że przesuwasz palec na panelu dotykowym 
(zob. str. 18).

Upewnij się, że Twoje dłonie są suche.

Jeżeli Twoje włosy są mokre, upewnij się, że nie powodują one 
uaktywniania panelu dotykowego.

Jeżeli nosisz rękawice, zdejmij je przed dotknięciem panelu 
dotykowego.

Nie można korzystać 
z elementów do obsługi 
połączeń telefonicznych

Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania w aplikacji 
Bose Music.

Urządzenie nie reaguje 
na naciśnięcie przycisku

Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania w aplikacji 
Bose Music.

W przypadku funkcji wymagających kilku naciśnięć przycisku 
zmień szybkość naciskania przycisku.

Upewnij się, że aplikacja muzyczna obsługuje daną funkcję.

Wyłącz zasilanie okularów, a następnie włącz je ponownie.

Na urządzeniu:

• Wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją ponownie. 

• Usuń okulary z listy Bluetooth na urządzeniu. Ustanów 
połączenie ponownie (zob. str. 24).

Użyj innego zgodnego urządzenia.
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SYMBOLE I OPISY
SYMBOL OPIS

Bluetooth

Znak certyfikatu CE

Ryzyko zadławienia

h Numer katalogowy

Bateria z certyfikatem ROHS (Chiny)

w Obsługa klientów

N Data produkcji

X Dokumentacja

L Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu

C Nie zawiera lateksu

s Materiały do pobrania

Weryfikacja wydajności energetycznej

Certyfikat komisji FCC

o Forum

h Bardzo dobra ochrona przed intensywny światłem słonecznym

Symbol znaku towarowego Green Dot

Recykling baterii (Japonia)

Certyfikat KCC

p Chronić przed wilgocią

Zakłócenia magnetyczne

M Producent
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SYMBOL OPIS

Certyfikat NCC

Certyfikat NOM NYCE

d Produkt niesterylny

I PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PODCZAS PROWADZENIA 
POJAZDÓW O ŚWICIE/ZMIERZCHU LUB W NOCY.

m Telefon

Znak zgodności z przepisami

A Należy skorzystać z instrukcji obsługi

Informacje dotyczące zabezpieczeń

f Numer seryjny

Zgodność z przepisami IMDA (Singapur)

Recykling baterii (Tajwan)

l Dopuszczalny zakres temperatur

Znak certyfikatu UKCA

W Klipy wideo

Ostrzeżenia/przestrogi

Symbol dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego
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