FRAMES TEMPO

VIGT IG E SIKKER HEDSI N ST R U KT I O N E R

Indikationer for brug
Solbriller (receptfrie) er enheder, der består af brillestel eller clips med absorberende, reflekterende, tonede,
polariserende eller lysfølsomme glas, som er beregnet til at bæres af en person for at beskytte øjnene mod kraftigt
sollys, men ikke til at give nogen brydningskorrektioner. Denne enhed kan købes i håndkøb.

A Se brugsanvisningen.
Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
B ose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde
overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance
1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
8. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
9. O
 verlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde
er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet
objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER
• Brug IKKE solbrillerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
– For at undgå høreskader skal du bruge solbrillerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
– Skru ned for lydstyrken på din enhed, før du tager solbrillerne på eller placerer dem tæt på dine ører. Skru derefter
gradvist op, indtil du når et behageligt lydniveau.
• Vær forsigtig, når du kører bil, og overhold de relevante love for brug af mobiltelefoner.
• Fokuser på din og andres sikkerhed, hvis du bruger solbrillerne, mens du er i gang med en aktivitet, der kræver din
opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen
osv. Fjern solbrillerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og
advarselssignaler.
• Brug IKKE solbrillerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke solbrillerne og kontakte
Boses kundeservice.
• Nedsænk eller udsæt IKKE solbrillerne for vand igennem en længere periode, og brug ikke solbrillerne, når du
deltager i vandsport, f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
• Fjern solbrillerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
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Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.
 ette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din
D
implanterbare medicinske enheds funktion.
• Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
• Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær
ved produktet.
• Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller
tæt ved produktet.
• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
• Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
• Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys,
brand eller lignende).
• Bær IKKE solbrillerne under opladning.
• Efter hver brug skal du tørre begge sider af glassene og alle dele af solbrillerne af med den medfølgende klud eller
med en tør klud.
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OP LYSN I N G ER OM R EG L ER
BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital
enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi,
og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i
forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan
kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp
af en eller flere af følgende fremgangsmåder:
• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til
at betjene dette udstyr.
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Denne enhed overholder FCC’s og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed.
Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
PPE-forordningen (EU) 2016/425

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikel XII
I henhold til ”Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” må ingen virksomhed, organisation
eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige
egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.
Artikel XIV
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis
dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden
forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med
telekommunikationsloven.
Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder,
der udsender ISM-radiobølger.
Europa:
Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.
Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er
undtaget i henhold til de gældende regler.
 ette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en
D
passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse
bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger
om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab
eller den butik, hvor du har købt dette produkt.
UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion-batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Boseforhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.
Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Antal: 1 EA
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M
L

Fremstillet for: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701
Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.

C

Dette produkt indeholder ikke naturlig gummilatex.

d

Dette produkt leveres ikke-sterilt.
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Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)
Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer
Giftige eller farlige stoffer og elementer
Bly (Pb)

Kviksølv
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent
(CR(VI))

Polybromeret
biphenyl
(PBB)

Polybromeret
diphenylether
(PBDE)

PCB'er

X

O

O

O

O

O

Metaldele

X

O

O

O

O

O

Plastikdele

O

O

O

O

O

O

Højttalere

X

O

O

O

O

O

Kabler

X

O

O

O

O

O

Delens navn

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under
grænsekravet i GB/T 26572.
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes
til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)
Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 431151
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler
Enhed

Bly (Pb)

Kviksølv (Hg)

Cadmium (Cd)

Hexavalent
krom (Cr+6)

Polybromerede
biphenyler (PBB)

PCB'er

-

○

○

○

○

Polybromeret
diphenylether
(PBDE)
○

Metaldele

-

○

○

○

○

○

Plastikdele

○

○

○

○

○

○

Højttalere

-

○

○

○

○

○

Kabler

-

○

○

○

○

○

Bemærkning 1: ”○” angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien
for tilstedeværelsen.
Bemærkning 2: ”−” angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.
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Dette produkt overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 og EN ISO 12312-1.
Det anbefales ikke at bære tonede briller ved bilkørsel om natten.

I

IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN. IKKE EGNET TIL KØRSEL OM NATTEN ELLER I
SVAGT LYS.

Produktet er designet til at blokere mere end 99 % UVA- og UVB-lysenergi. Dette produkt stemmer overens med
ANSI Z80.3.
Kun glas, der er godkendt af Bose, bør anvendes sammen med Frames Tempo-produktet.
Ikke til direkte observation af solen.
Ikke til beskyttelse mod kunstige lyskilder som f.eks. solarier.
Ikke til anvendelse som øjenbeskyttelse mod farer for mekaniske slag.
Når du ikke bruger produktet, skal du opbevare det i det medfølgende etui.
EU-FILTERKATEGORI: ISO 12312-1 KAT. 2
AUSTRALSK GLASKATEGORI: 1067.1 KAT. 2

g Disse solbriller giver et mellemhøjt niveau for reduktion af solskin og god UV-beskyttelse.
UV-klassificering: UV 400

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed
Solbrillernes serienummer er placeret på den venstre brillestang, og model-/referencenummeret er placeret på
den højre brillestang.
Serienummer: _____________________________________________________________________
Modelnummer: ____________________________________________________________________
Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit
Bose‑produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

N

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: ‘‘0’’ er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland
Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676
Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545
Inputklassifikation: 5V p 500 mA
CMIIT-id’et er placeret på indersiden af den forreste brillestang.

h

BMD0010
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Sikkerhedsoplysninger
 ette produkt er i stand til at modtage sikkerhedsopdateringer fra Bose automatisk, når det er tilsluttet
D
Bose Music-appen. For at kunne modtage sikkerhedsopdateringer via mobilappen skal du gennemføre
produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen. Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen,
har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed via btu.bose.com
Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre
lande. Varemærket ”iPhone” bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, der tilhører
Apple Inc.
Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t)
Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples
ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med
sikkerhedsstandarder og regler.
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af
sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.
Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.
Bose, Bose Frames og Bose Music er varemærker tilhørende Bose Corporation.
Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er
forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

7

|

DAN

IN D HOL D

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN
Indhold................................................................................................................................. 10

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN
Download Bose Music-appen..................................................................................... 11
Tilføj solbrillerne til en eksisterende konto............................................................ 11

SVED- OG VEJRBESTANDIGE................................................................................ 12
SÅDAN BRUGES DE
Tjek pasformen................................................................................................................. 13
Prøv en anden størrelse næsepude.......................................................................... 14
Skift næsepuderne.......................................................................................................... 14

TÆND/SLUK
Tænd..................................................................................................................................... 16
Sluk........................................................................................................................................ 17
Vend for at slukke.................................................................................................... 17
Automatisk slukning ved hjælp af bevægelsesregistrering.................... 17

SOLBRILLERNES BETJENINGSKNAPPER
Medieafspilning................................................................................................................. 18
Lydstyrke............................................................................................................................. 19
Brug af berøringskontrolelement...................................................................... 19
Brug lydstyrkeregulering med Tryk og drej.................................................. 20
Telefonopkald.................................................................................................................... 21
Opkaldsunderretninger......................................................................................... 21
Adgang til stemmekontrol........................................................................................... 21

8

|

DAN

IN D HOL D

BATTERI
Oplad solbrillerne............................................................................................................ 22
Tjek solbrillernes batteriniveau................................................................................... 22
Hør batteriunderretninger.................................................................................... 22
Se batteriniveauet................................................................................................... 22

SOLBRILLERNES STATUS
Status for Bluetooth®-forbindelse............................................................................. 23
Batteristatus....................................................................................................................... 24
Fejlstatus............................................................................................................................. 24

BLUETOOTH-FORBINDELSER
Opret forbindelse ved hjælp af Bluetooth-menuen på din mobile enhed.... 25
Frakobling af en mobil enhed..................................................................................... 26
Genopret forbindelse til en mobil enhed................................................................ 26
Ryd solbrillernes enhedsliste....................................................................................... 26

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Opbevaring af solbrillerne............................................................................................ 27
Vedligeholdelse af solbrillerne.................................................................................... 28
Reservedele og tilbehør................................................................................................ 29
Begrænset garanti........................................................................................................... 29
Serienummerets og model-/referencenummerets placeringer..................... 29

FEJLFINDING
Prøv disse løsninger først............................................................................................. 30
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Symboler og beskrivelser............................................................................................. 33

9

|

DAN

HVA D IN D EHOL D ER ÆSKE N

INDHOLD
Bekræft, at følgende dele er i æsken:

Bose Frames Tempo

Opladningskabel

Bæretaske

3L

3R

1L

1R

Næsepuder (str. 1 og 3)
BEMÆRK: S
 tr. 2-næsepuder er monteret på dine
solbriller. Du kan finde hjælp til at
identificere næsepudernes størrelse
på side 14.

Rengøringsklud

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke
anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses
kundeservice.
Besøg: worldwide.Bose.com/Support/Tempo
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OP SÆTN I N G A F BOSE M USI C-A P P E N

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere solbrillerne fra en hvilken som
helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.
Ved hjælp af appen kan du tilpasse strøm- og lydstyrkeindstillingerne, vælge sprog til
dine talemeddelelser og få nye funktioner.
BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Boseprodukt, kan du finde flere oplysninger under ”Tilføj solbrillerne til en
eksisterende konto” (herunder).

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN
1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

BOSE MUSIC

2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ SOLBRILLERNE TIL EN EKSISTERENDE KONTO
1. Tryk og hold knappen nede på højre brillestang, indtil du hører ”Klar til tilslutning”
eller ser statuslampen blinke blåt.
2. I Bose Music-appen, på skærmen My Bose, skal du trykke på H.
NOTER:
• H
 vis appen ikke kan finde solbrillerne, kan du finde flere oplysninger under
”Bose Music-appen kan ikke finde solbrillerne” på side 31.
• F
 or at vende tilbage til skærmen My Bose skal du trykke på Z i øverste venstre
hjørne af skærmen.
3. Følg app-instruktionerne.
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SV ED - OG V EJR BESTA N D IG E

Solbrillerne er klassificeret som vandtætte i IPX4-klassen. De er designet til at være
sved- og vejrbestandige over for vanddråber, men er ikke beregnet til at være
nedsænket i vand.
FORSIGTIG:
• Undgå at svømme eller tage brusebad med solbrillerne.
• Nedsænk IKKE solbrillerne i vand.

BEMÆRK: IPX4 er ikke en permanent tilstand, og vandtætheden kan blive reduceret
på grund af normalt slid.
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TJEK PASFORMEN
Bevæg hovedet op og ned for at finde ud af, om du bruger den bedste størrelse
næsepude.
NOTER:
• Hvis solbrillerne ikke føles komfortable og sikre, kan du finde flere oplysninger
under ”Prøv en anden størrelse næsepude” på side 14.
• Når du cykler, skal du have solbrillerne på over cykelhjelmens rem.
KORREKT PASFORM

Når solbrillerne passer:
• Næsepuderne hviler
komfortabelt på siderne
af næsen.
• Glassene er placeret
behageligt over øjnene og
flytter sig ikke, når du smiler.

FORKERT PASFORM

Når solbrillerne ikke passer:
• Glassene kan være placeret
for lavt eller for højt i ansigtet.
• Glassene kan være placeret
for tæt på eller for langt
fra ansigtet.
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PRØV EN ANDEN STØRRELSE NÆSEPUDE
Str. 2-næsepuder er monteret på dine solbriller, og der er ekstra størrelser i æsken.
Størrelsen er markeret på indersiden af hver næsepude med et 1, 2 eller 3.
Hver næsepude er også mærket med et L (venstre) og et R (højre).
1L

1R

2R

2L

3L

3R

SKIFT NÆSEPUDERNE
1. Træk ved hjælp af den medfølgende rengøringsklud bunden af næsepuden ned og
væk fra solbrillerne.

2. Vælg en ny størrelse næsepude.
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Sådan bruges de

3. Juster bunden af næsepudehullet i forhold til bunden af næsepudearmen.
4. Skub næsepuden op og derefter ind mod solbrillerne, indtil du mærker den klikke
på plads.
BEMÆRK: Sørg for, at du monterer næsepuden markeret med R og L på den
korrekte side af solbrillerne.

Næsepudearm

5. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 13).
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TÆ N D/SLU K

TÆND
Tryk på knappen på den højre brillestang.
Statuslampen blinker hvidt to gange og lyser derefter i overensstemmelse
med Bluetooth-forbindelsesstatus (se side 23). En talemeddelelse angiver
batteriniveauet og Bluetooth-forbindelsesstatus.
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TÆ N D/SLU K

SLUK
Tryk på knappen, og hold den nede, indtil du hører en tone.

Statuslampen blinker hvidt to gange og nedtoner derefter til sort.

Vend for at slukke
Vend bunden i vejret på solbrillerne i 2 sekunder.

Statuslampen blinker hvidt to gange og nedtoner derefter til sort.
BEMÆRK:
• Når solbrillerne er slukket, kan du bevæge dem i enhver retning.
• Du kan deaktivere Vend for at slukke i appen Bose Music. Du kan få adgang til
denne indstilling i menuen Indstillinger.

Automatisk slukning ved hjælp af bevægelsesregistrering
Solbrillerne bruger bevægelsesregistrering til at identificere, når de ikke er i brug.
Når solbrillerne ikke har bevæget sig i 10 minutter, slukkes de automatisk.
BEMÆRK: Du kan deaktivere bevægelsesregistrering i appen Bose Music. Du kan
få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
17
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SOLBR I L L ER N ES BETJEN I N G SKN A P P E R

Brug knappen og berøringsoverfladen på højre brillestang for at styre
medieafspilning, lydstyrke, telefonopkald og stemmestyring.
Berøringsoverflade
Juster lydstyrken
Adgang til stemmekontrol

Knap
Styr medieafspilning
Styr telefonopkald

Mikrofon

MEDIEAFSPILNING
KONTROL

GØR FØLGENDE

Afspil/pause

Tryk på knappen.

Gå frem

Tryk to gange på knappen.

Gå tilbage

Tryk tre gange på knappen.
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SOLBR I L L ER N ES BETJEN I N G SKN A P P E R

LYDSTYRKE
Du kan justere lydstyrken ved at stryge på berøringsoverfladen, eller du kan aktivere
lydstyrkeregulering med Tryk og drej i appen Bose Music (se side 20).
BEMÆRK: Aktivering af lydstyrkeregulering med Tryk og drej deaktiverer strygning
på berøringsoverfladen.

Brug af berøringskontrolelement
Øg lydstyrken
Stryg fremad på berøringsoverfladen.

BEMÆRK: Du vil høre en tone, når lydstyrken når det maksimale niveau.

Reducer lydstyrken
Stryg tilbage på berøringsoverfladen.

BEMÆRK: Du vil høre en tone, når lydstyrken når det minimale niveau.
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Solbrillernes betjeningsknapper

Brug lydstyrkeregulering med Tryk og drej
Du kan indstille solbrillerne til at bruge lydstyrkeregulering med Tryk og drej. Du kan
få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger i appen Bose Music.
BEMÆRK: Aktivering af lydstyrkeregulering med Tryk og drej deaktiverer strygning
på berøringsoverfladen.

Juster lydstyrken
Tryk og hold på berøringsoverfladen, mens du drejer hovedet til højre (for at øge
lydstyrken) eller til venstre (for at reducere lydstyrken).

NOTER:
• Hvis du vil ændre lydstyrken i større intervaller, skal du dreje hovedet langsomt.
• Du vil høre en tone, når lydstyrken når det minimale eller maksimale niveau.
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SOLBR I L L ER N ES BETJEN I N G SKN A P P E R

TELEFONOPKALD
KONTROL

GØR FØLGENDE

Besvar/afslut et opkald

Tryk på knappen.

Afvis et indgående opkald

Tryk to gange på knappen.

Besvar et andet indgående opkald,
og parker det aktuelle opkald

Under et opkald skal du trykke på knappen.

Afvis et nyt opkald, og bliv i det
aktuelle opkald

Under et opkald skal du trykke to gange på knappen.

Opkaldsunderretninger
En talemeddelelse angiver indgående opkald og opkaldsstatus.
BEMÆRK: Du kan stoppe opkaldsunderretninger ved at deaktivere talemeddelelser
ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i
menuen Indstillinger.

ADGANG TIL STEMMEKONTROL
Solbrillernes mikrofon fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din mobile
enhed. Ved hjælp af berøringsoverfladen på den højre brillestang har du adgang til
funktionerne til stemmestyring på din enhed for at foretage/modtage opkald, eller du
kan bede Siri eller din Google Assistant om at afspille musik, fortælle dig om vejret,
oplyse dig om et sportsresultat m.m.
Tryk to gange på berøringsoverfladen for at få adgang til stemmestyring på din enhed.

2x

Du hører en tone, der angiver, at stemmekontrol er aktiv.

21

|

DAN

BATTER I

OPLAD SOLBRILLERNE
1. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten.

2. Tilslut den anden ende til en USB-A-vægoplader (medfølger ikke).
FORSIGTIG: Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder
de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
Under opladning blinker statuslampen hvidt. Når batteriet er fuldt opladet,
lyser statuslampen hvidt konstant (se side 24).
NOTER:
• Solbrillerne afspiller ikke lyd under opladning.
• Bær ikke solbrillerne under opladning.

TJEK SOLBRILLERNES BATTERINIVEAU
Hør batteriunderretninger
Hver gang du tænder solbrillerne, høres der en talemeddelelse, som angiver
batteriniveauet.
 år du bruger solbrillerne, fortæller en talemeddelelse dig, om batteriet har brug
N
for opladning.

Se batteriniveauet
• Se startskærmbilledet i appen Bose Music.
• Når statuslampen blinker rødt, skal solbrillerne oplades.
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SOL BR I L L ER N ES STATUS

Solbrillernes statuslampe er placeret på den højre brillestang.
Statuslampe

STATUS FOR BLUETOOTH-FORBINDELSE
Viser status for Bluetooth-forbindelsen for mobile enheder.
LYSAKTIVITET

SYSTEMTILSTAND

Blinker langsomt blåt

Klar til tilslutning

Blinker hurtigt blåt

Opretter forbindelse

Lyser konstant blåt (10 sekunder)

Tilsluttet
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SOL BR I L L ER N ES STATUS

BATTERISTATUS
Viser status for solbrillernes batteriopladning.
LYSAKTIVITET

SYSTEMTILSTAND

Blinker rødt (10 sekunder)

Skal oplades

Blinker hvidt

Oplader

Lyser hvidt

Fuldt opladet

FEJLSTATUS
Viser fejlstatus.
LYSAKTIVITET

SYSTEMTILSTAND

Blinker rødt og hvidt (gentaget)

Fejl. Kontakt Bose kundeservice
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B LU E TO OT H -FOR BIN D EL SE R

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF BLUETOOTHMENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED
Du kan gemme op til otte enheder på solbrillernes enhedsliste. Du kan kun tilslutte og
afspille lyd fra én enhed ad gangen.
BEMÆRK: For at få den bedste oplevelse skal du konfigurere og tilslutte din mobile
enhed vha. Bose Music-appen (se side 11).
1. Mens solbrillerne er tændt, skal du trykke på knappen på højre brillestang og holde
den nede, indtil du hører ”Klar til tilslutning” eller ser statuslampen blinke blåt.

2. Aktivér Bluetooth-funktionen på din enhed.
BEMÆRK: Bluetooth-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.
3. Vælg dine solbriller på enhedslisten.
BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for dine solbriller i Bose Music-appen.
Hvis du ikke navngav dine solbriller, vises standardnavnet.

BOSE FRAMES TEMPO

Når der er oprettet forbindelse, hører du ”Sluttet til <navn på mobil enhed>”
eller ser statuslampen lyse blåt konstant og derefter nedtone til sort.
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B LU E TO OT H -FOR BIN D EL SE R

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED
Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.
SPIDS: Du kan også bruge Bluetooth-indstillinger til at frakoble din enhed.
Hvis du deaktiverer Bluetooth-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED
Når solbrillerne er tændt, forsøger de at oprette forbindelse til den senest
forbundne enhed.
BEMÆRK: Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.

RYD SOLBRILLERNES ENHEDSLISTE
1. Når solbrillerne er tændt, skal du trykke og holde knappen nede på højre
brillestang i 10 sekunder, indtil du hører ”Bluetooth-enhedsliste ryddet” eller
ser statuslampen blinke langsomt blåt.
2. Slet dine solbriller fra Bluetooth-listen på din enhed.
Alle enheder slettes, og solbrillerne er klar til at blive tilsluttet.
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P L EJE OG V ED L I G EHOL D EL S E

OPBEVARING AF SOLBRILLERNE
Solbrillerne er nemme at klappe sammen, så de nemt kan opbevares.
1. Fold solbrillerne indad mod glassene, så solbrillerne ligger fladt.
2. Placer solbrillerne i etuiet med glassene vendende mod etuiets forside.

NOTER:
• Sørg for at slukke solbrillerne, når de ikke er i brug.
• Inden du opbevarer solbrillerne i mere end et par måneder, skal du sørge for,
at batteriet er fuldt opladet.
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P L EJE OG V ED L I G EHOL D EL S E

VEDLIGEHOLDELSE AF SOLBRILLERNE
KOMPONENT

PLEJEVEJLEDNING
Efter hver brug skal du tørre begge sider af glassene og alle dele af
solbrillerne af med den medfølgende rengøringsklud eller med en tør klud.
FORSIGTIG:

Solbriller

• Brug IKKE spray i nærheden af solbrillerne.
• Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler,
der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
• Undgå at spilde væske i åbningerne.

Næsepuder

Tør hver næsepude af med en tør klud.
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P L EJE OG V ED L I G EHOL D EL S E

RESERVEDELE OG TILBEHØR
Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.
Besøg: worldwide.Bose.com/Support/Tempo
BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om, hvordan du udskifter glassene, i de
instruktioner, der fulgte med dit glastilbehør.

BEGRÆNSET GARANTI
Disse solbriller er dækket af en begrænset garanti. Besøg vores websted på
global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.
Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på
global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen
betydning for den begrænsede garanti.

SERIENUMMERETS OG MODEL-/REFERENCENUMMERETS
PLACERINGER
Serienummeret er placeret på indersiden af den venstre brillestang, og model-/
referencenummeret er placeret på indersiden af den højre brillestang.
Model-/referencenummer

Serienummer

29

|

DAN

F EJL F IN D I N G

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST
Hvis du oplever problemer med solbrillerne:
• Tænd solbrillerne (se side 16).
• Oplad batteriet (se side 22).
• Tjek tilstanden for statuslamperne (se side 23).
• Sørg for, at din mobile enhed understøtter Bluetooth-forbindelser.
• Download Bose Music-appen, og kør tilgængelige softwareopdateringer.
• Øg lydstyrken på solbrillerne, den mobile enhed og/eller lyd-/streamingappen.
• Tilslut endnu en mobil enhed (se side 25).

ANDRE LØSNINGER
Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer
og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan
løse dit problem.
Besøg: worldwide.Bose.com/Contact
PROBLEM

GØR FØLGENDE
På din enhed:
• Slå Bluetooth-funktionen fra, og slå den derefter til igen.
• Slet solbrillerne fra Bluetooth-listen på din enhed. Tilslut
igen (se side 25).

Solbrillerne kan ikke
tilsluttes en mobil enhed

Flyt din enhed tættere på solbrillerne og væk fra eventuel
interferens eller forhindringer.
Tilslut en anden mobil enhed (se side 25).
Du kan finde vejledningsvideoer på:
worldwide.Bose.com/Support/Tempo
Ryd solbrillernes enhedsliste (se side 26). Tilslut igen
(se side 25).

Bose Music-appen virker
ikke på min enhed

Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din enhed.
Afinstaller Bose Music-appen på din enhed, og geninstaller
derefter appen (se side 11).
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PROBLEM

GØR FØLGENDE
Tænd solbrillerne (se side 16).

Bose Music-appen kan ikke
finde solbrillerne

Uregelmæssig Bluetoothforbindelse

Tryk og hold knappen nede på højre brillestang, indtil du hører
”Klar til tilslutning” eller ser statuslampen blinke blåt.
I Bose Music-appen skal du køre tilgængelige
softwareopdateringer.
Ryd solbrillernes enhedsliste (se side 26). Tilslut igen
(se side 25).
Flyt den mobile enhed tættere på dine solbriller.
Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere,
om lyden afspilles.

Ingen lyd

Flyt din enhed tættere på solbrillerne og væk fra eventuel
interferens eller forhindringer.
Prøv en anden musikkilde.
Tilslut en anden enhed (se side 25).
Prøv en anden musikkilde.
Tilslut en anden mobilenhed.

Dårlig lydkvalitet

Flyt enheden tættere på solbrillerne og væk fra eventuel
interferens eller forhindringer.
Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller din
lyd-/streamingapp.

Mikrofonen registrerer
ikke lyden

Kontrollér, at mikrofonåbningen på den højre brillestang ikke
er blokeret.
Prøv et andet telefonopkald.
Prøv en anden kompatibel enhed.
Fastgør begge opladningskablets ender.

Solbrillerne oplades ikke

Hvis solbrillerne har været udsat for høje eller lave
temperaturer, skal du lade solbrillerne vende tilbage til
stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen.
Prøv en anden USB-vægoplader.
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Fejlfinding

PROBLEM

GØR FØLGENDE
Sørg for, at du trykker på den rigtige berøringsoverflade
(se side 18).

Solbrillerne reagerer ikke på
trykbetjening

Sørg for, at dine hænder er rene.
Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker
berøringsoverfladen.
Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på
trykbetjeningsoverfladen.
Sørg for, at lydstyrkeregulering med Tryk og drej er
deaktiveret i Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne
indstilling i menuen Indstillinger.

Jeg kan ikke justere
lydstyrken ved at stryge på
berøringsoverfladen

Sørg for, at du stryger på den rigtige trykbetjeningsoverflade
(se side 18).
Sørg for, at dine hænder er rene.
Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker
berøringsoverfladen.
Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på
trykbetjeningsoverfladen.

Jeg kan ikke justere
lydstyrken ved hjælp af
lydstyrkeregulering med
Tryk og drej

Sørg for, at lydstyrkeregulering med Tryk og drej er aktiveret
i Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i
menuen Indstillinger.
Sørg for, at du trykker på den rigtige trykbetjeningsoverflade
(se side 18).
Sørg for, at du drejer hovedet, mens du trykker på
berøringsoverfladen.
Sørg for, at dine hænder er rene.
For funktioner med flere tryk: Varier trykkenes hastighed.
Kontrollér, at din musikapp understøtter funktionen.
Sluk solbrillerne, og tænd dem igen.

Enheden reagerer ikke,
når der trykkes på knapperne

På din enhed:
• Slå Bluetooth-funktionen fra, og slå den derefter til igen.
• Slet solbrillerne fra Bluetooth-listen på din enhed. Tilslut
igen (se side 25).
Prøv en anden kompatibel enhed.
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M ÆR KATSYM BOL ER

SYMBOLER OG BESKRIVELSER
SYMBOL

l

BESKRIVELSE
Bluetooth
CE-certificeringsmærke
Kvælningsfare

h

Katalognummer
ROHS batteri, Kina

w

Kundesupport

N

Fremstillingsdato

X

Dokumentation

L

Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget

C
s

Indeholder ikke latex
Downloads
Verifikation af energieffektivitet
FCC-certificering

o

Forum

G

God beskyttelse mod solskin
Green Dot-varemærkesymbol
Genanvendelse af batteri, Japan
KCC-certificering

p

Holdes tørre
Magnetisk interferens

M

Producent
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SYMBOL

BESKRIVELSE
NCC-certificering
NOM NYCE-certificering

d

Ikke-sterilt

i

IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN

m

Telefon
Regeloverholdelsesmærke

A

Se brugsanvisningen
Sikkerhedsoplysninger

f

Serienummer
IMDA-efterlevelse, Singapore
Genanvendelse af batteri, Taiwan

l

Temperaturgrænse

W

Videoer
Advarsler/forsigtighedsforholdsregler
Symbol for direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
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