FRAMES TEMPO

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

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

A Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing
door en bewaar deze.
Belangrijke veiligheidsinstructies
B ose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance
1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
9. L aat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd,
als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet
normaal werkt of is gevallen.

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

B evat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan
3 jaar.
 it product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw
D
implanteerbare medische hulpmiddel.
• Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen,
vloeistof of vocht.
• Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
• Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen,
op of bij het product.
• Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
• Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke
voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
• Producten die accu’s of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en
dergelijke).
• Draag de bril NIET tijdens het opladen.
• Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na elk gebruik schoon met het meegeleverde
doekje of een droge doek.
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W ET T EL IJK V ER P L I CHT E I N FORM AT I E
OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan
deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing
veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde
installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden
bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of
meer van de volgende maatregelen:
• Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
• Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het
vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor
vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag
geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder
storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.
Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor
het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)
Artikel XII
Volgens de ‘Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices’ mogen bedrijven, ondernemingen
of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde
radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het
zendvermogen verhogen.
Artikel XIV
Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke
communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen
met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties
wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.
Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of
apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.
Voor Europa:
Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.
Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de
toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.
Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een
geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt
natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over
het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont,
de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Probeer de oplaadbare lithium-ion-accu NIET uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke
Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de accu te verwijderen.
Gooi gebruikte accu’s of batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.

Aantal: 1
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W ET T EL IJK V ER P L I CHT E I N FORM AT I E
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L

Vervaardigd voor: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701
Niet gebruiken indien verpakking is beschadigd.

C

Dit product bevat geen natuurrubberlatex.

d

Dit product wordt niet-steriel geleverd.

p
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Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China
Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen
Naam onderdeel

Lood
(Pb)

Kwik
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Zeswaardig
Polybroombifenyl Polybroomdifenylether
chroom
(PBB)
(PBDE)
(Cr(VI))

PCB’s

X

O

O

O

O

O

Metalen onderdelen

X

O

O

O

O

O

Plastic onderdelen

O

O

O

O

O

O

Luidsprekers

X

O

O

O

O

O

Kabels

X

O

O

O

O

O

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit
onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte
homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan
Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 431151
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen

PCB’s

-

○

Cadmium
(Cd)
○

Metalen onderdelen

-

○

○

○

○

Plastic onderdelen

○

○

○

○

○

○

Luidsprekers

-

○

○

○

○

○

Kabels

-

○

○

○

○

○

Onderdeel

Lood (Pb) Kwik (Hg)

Zeswaardig
chroom (Cr+6)
○

Polybroombifenylen
(PBB)
○

Polybroomdifenylethers
(PBDE)
○
○

Opmerking 1: “○” geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de
referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.
Opmerking 2: “−” geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.
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W ET T EL IJK V ER P L I CHT E I N FORM AT I E
Dit product voldoet aan ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 en EN ISO 12312-1.
Gebruik van een bril met getinte glazen tijdens rijden in het donker wordt afgeraden.

I

NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDE DUISTERNIS OF IN HET DONKER. NIET GESCHIKT
VOOR AUTORIJDEN IN HET DONKER OF BIJ VERMINDERDE LICHTOMSTANDIGHEDEN.

Het product blokkeert meer dan 99% van de UVA- en UVB-lichtstraling. Dit product voldoet aan ANSI Z80.3.
Het Frames Tempo-product mag uitsluitend worden gebruikt met door Bose goedgekeurde lenzen.
Niet geschikt voor recht in de zon kijken.
Niet geschikt voor bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals solariums.
Niet geschikt voor oogbescherming tegen mechanische impact.
Wanneer niet in gebruik, het product bewaren in het meegeleverde draagetui.
EU-FILTERCATEGORIE: ISO12312-1 CAT. 2
AUSTRALISCHE LENSCATEGORIE: 1067.1 CAT. 2

g Deze zonnebril biedt een gemiddelde mate van schitteringsreductie en goede UV-bescherming.
UV-classificatie: UV400

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie
Het serienummer van de bril staat op de linkerpoot en het model-/artikelnummer op de rechterpoot.
Serienummer: _____________________________________________________________________
Modelnummer: ____________________________________________________________________
Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te
registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

N

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “0” is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676
Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545
Ingangsspecificaties: 5 V p 500 mA
De CMIIT-ID staat vooraan op de binnenkant van de poot.

h

BMD0010
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Beveiligingsinformatie
 it product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen wanneer het is verbonden met de
D
Bose Music-app. Om via de mobiele applicatie beveiligingsupdates te ontvangen, dient u de
productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien. Als u de installatieprocedure niet voltooit,
bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking
stelt via btu.bose.com
Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone, iPod en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en
andere landen. Het handelsmerk “iPhone” wordt in Japan gebruikt onder licentie van Aiphone K.K. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.
Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met
de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de
prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin
het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.
en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.
Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
Bose, Bose Frames en Bose Music zijn handelsmerken van Bose Corporation.
Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere
wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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WAT ZI T ER I N D E D OOS

INHOUD
Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Bose Frames Tempo

Oplaadkabel

Draagetui

3L

3R

1L

1R

Neuskussentjes (formaat 1 en 3)
OPMERKING: N
 euskussentjes van formaat 2 zijn
aan de bril bevestigd. Voor hulp bij
het vaststellen van het formaat, zie
pagina 14.

Schoonmaakdoekje

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet
gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de
Bose‑klantenservice.
Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/Tempo
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IN STA L L ER EN M ET D E BOSE M U S I C-A P P

Met de Bose Music-app kunt u de bril configureren en bedienen via een mobiel
apparaat, zoals een smartphone of tablet.
U kunt via de app de instellingen voor in- en uitschakelen en volumeregeling
aanpassen, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen en nieuwe functies
downloaden.
OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt
aangemaakt in de app, zie dan “De bril toevoegen aan een bestaand
account” (hieronder).

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN
1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.

BOSE MUSIC

2. Volg de instructies van de app.

DE BRIL TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT
1. Houd de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden”
hoort of het statuslampje blauw ziet knipperen.
2. Tik op het scherm Mijn Bose van de Bose Music-app op H.
OPMERKINGEN:
• A
 ls de app de bril niet kan vinden, zie dan “Bose Music-app kan bril niet vinden”
op pagina 31.
• O
 m terug te keren naar het scherm Mijn Bose, tikt u op Z in de linkerbovenhoek
van het scherm.
3. Volg de instructies van de app.
11
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ZWEET- EN W EER BESTEN D I G H E I D

De bril heeft een waterbestendigheidsclassificatie van IPX4. Dat wil zeggen
dat hij bestand is tegen zweet- en regendruppels, maar niet onder water mag
worden gehouden.
LET OP:
• Ga NIET met de bril op zwemmen of douchen.
• Houd de bril NIET onder water.

OPMERKING: IPX4 is geen permanente toestand, en de waterbestendigheid kan
afnemen als gevolg van normale slijtage.
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DE PASVORM CONTROLEREN
Beweeg uw hoofd op en neer om te controleren of u het meest geschikte formaat
neuskussentjes gebruikt.
OPMERKINGEN:
• Als de bril niet comfortabel aanvoelt of niet goed blijft zitten, zie dan “Een ander
formaat neuskussentje proberen” op pagina 14.
• Draag de bril tijdens het fietsen over de riem van uw helm heen.
GOEDE PASVORM

Als de bril past:
• De neuskussentjes rusten
comfortabel tegen de
zijkanten van uw neus.
• De lenzen rusten comfortabel
over uw ogen en bewegen
niet wanneer u lacht.

SLECHTE PASVORM

Als de bril niet past:
• De lenzen kunnen te laag of
te hoog op uw gezicht zitten.
• De lenzen kunnen te dicht
bij of te ver weg van uw
gezicht staan.
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EEN ANDER FORMAAT NEUSKUSSENTJE PROBEREN
Bij aanschaf heeft de bril neuskussentjes van formaat 2. De andere formaten vindt u in
de doos.
Op de binnenkant van de neuskussentjes kunt u zien welk formaat ze hebben. Een 1,
een 2 en een 3. Verder staat er op elk neuskussentje een L (links) of een R (rechts).
1L

1R

2R

2L

3L

3R

DE NEUSKUSSENTJES VERVANGEN
1. Trek met behulp van het meegeleverde schoonmaakdoekje de onderkant van het
neuskussentje stevig naar beneden en weg van de bril.

2. Kies een ander formaat neuskussentje.
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D raagwijze

3. Lijn de onderkant van het gaatje in het neuskussentje uit met de onderkant van het
neussteuntje.
4. Duw het neuskussentje eerst naar boven en dan naar de bril toe, totdat u het op
zijn plaats voelt klikken.
OPMERKING: Zorg dat u het neuskussentje met de R aan de rechterkant en het
neuskussentje met de L aan de linkerkant van de bril bevestigt.

Neussteuntje

5. Controleer de pasvorm (zie pagina 13).
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AA N / U IT

INSCHAKELEN
Druk op de knop op de rechterpoot.
Het statuslampje knippert twee keer wit en brandt dan naar gelang de Bluetoothverbindingsstatus (zie pagina 23). U hoort een gesproken mededeling met het
accuniveau en de Bluetooth-verbindingsstatus.
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UITSCHAKELEN
Houd de knop ingedrukt totdat u een toon hoort.

Het statuslampje knippert twee keer wit en wordt dan geleidelijk zwart.

Uitschakelen door omdraaien
Houd de bril 2 seconden ondersteboven.

Het statuslampje knippert twee keer wit en wordt dan geleidelijk zwart.
OPMERKING:
• Als de bril is uitgeschakeld, kunt u hem in alle richtingen bewegen.
• U kunt Uitschakelen door omdraaien uitschakelen in de Bose Music-app. Deze optie
bevindt zich in het menu Instellingen.

Automatisch uit door middel van bewegingsdetectie
Aan de hand van bewegingsdetectie wordt vastgesteld of de bril in gebruik is.
Na 10 minuten zonder beweging wordt de bril automatisch uitgeschakeld.
OPMERKING: U kunt bewegingsdetectie uitschakelen in de Bose Music-app.
Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
17
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BED IEN I N G VA N D E BR I L

Gebruik de knop en het aanraakoppervlak op de rechterpoot voor afspeelfuncties,
volumeregeling, telefonische oproepen en spraakbediening.
Aanraakoppervlak
Volume aanpassen
Spraakbediening activeren

Knop
Afspeelfuncties
Belfuncties

Microfoon

AFSPEELFUNCTIES
BEDIENING

WAT TE DOEN

Afspelen/Pauzeren

Druk op de knop.

Vooruit skippen

Druk twee keer op de knop.

Achteruit skippen

Druk drie keer op de knop.
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BED IEN I N G VA N D E BR I L

VOLUME
U kunt het volume aanpassen door over het aanraakoppervlak te vegen. U kunt ook
Volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn) inschakelen in de Bose Musicapp (zie pagina 20).
OPMERKING: Als u volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn)
inschakelt, wordt vegen over het aanraakoppervlak uitgeschakeld.

Aanraakbediening gebruiken
Volume hoger
Veeg naar voren op het aanraakoppervlak.

OPMERKING: U hoort een toon wanneer het maximale volume is bereikt.

Volume lager
Veeg naar achteren op het aanraakoppervlak.

OPMERKING: U hoort een toon wanneer het minimale volume is bereikt.
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Bediening van de bril

Volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn)
U kunt de bril instellen op volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn).
Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen in de Bose Music-app.
OPMERKING: Als u volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn)
inschakelt, wordt vegen over het aanraakoppervlak uitgeschakeld.

Volume aanpassen
Draai uw hoofd naar rechts (voor meer volume) of naar links (voor minder volume)
terwijl u op het aanraakoppervlak drukt.

OPMERKINGEN:
• Draai uw hoofd langzaam om het volume geleidelijker aan te passen.
• U hoort een toon wanneer het maximale of minimale volume is bereikt.
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BED IEN I N G VA N D E BR I L

TELEFONISCHE OPROEPEN
BEDIENING

WAT TE DOEN

Een oproep beantwoorden of
beëindigen

Druk op de knop.

Een inkomende oproep weigeren

Druk twee keer op de knop.

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

Druk tijdens een oproep op de knop.

Een tweede inkomende oproep weigeren
en doorgaan met de huidige oproep

Druk tijdens een oproep twee keer op de knop.

Oproepmeldingen
U wordt via gesproken mededelingen op de hoogte gebracht van inkomende bellers
en hun oproepstatus.
OPMERKING: Als u geen oproepmeldingen meer wilt ontvangen, schakelt u
gesproken mededelingen uit via de Bose Music-app. Deze optie
bevindt zich in het menu Instellingen.

SPRAAKBEDIENING ACTIVEREN
De microfoon van de bril werkt als een verlenging van de microfoon in uw
mobiele apparaat. Via het aanraakoppervlak op de rechterpoot kunt u de
spraakbedieningsfuncties van het apparaat activeren, zodat u kunt bellen, oproepen
kunt beantwoorden of Siri of de Google Assistent kunt vragen om bijvoorbeeld
muziek af te spelen of het weerbericht of de uitslag van een wedstrijd te vertellen.
Tik twee keer op het aanraakoppervlak om spraakbediening op uw apparaat te activeren.

2x

U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.
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ACCU

DE BRIL OPLADEN
1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-C-poort.

2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-A-wandoplader (niet meegeleverd).
LET OP: Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding
die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
Tijdens het opladen knippert het statuslampje wit. Wanneer de accu volledig is
opgeladen, brandt het statuslampje continu wit (zie pagina 24).
OPMERKINGEN:
• De bril geeft tijdens het opladen geen geluid weer.
• Draag de bril niet tijdens het opladen.

HET ACCUNIVEAU VAN DE BRIL CONTROLEREN
Accumeldingen horen
Telkens wanneer u de bril inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het
accuniveau.
 anneer u de bril gebruikt, hoort u een gesproken mededeling als de accu moet
W
worden opgeladen.

Het accuniveau weergeven
• Kijk op het startscherm van de Bose Music-app.
• Wanneer het statuslampje rood knippert, moet de bril worden opgeladen.
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STATUS VA N D E BR IL

Het statuslampje van de bril bevindt zich op de rechterpoot.
Statuslampje

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

STATUS VAN HET SYSTEEM

Knippert langzaam blauw

Klaar om te verbinden

Knippert snel blauw

Bezig met verbinden

Continu blauw (10 seconden)

Verbonden
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STATUS VA N D E BR IL

ACCUSTATUS
Toont het laadniveau van de accu van de bril.
ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE

STATUS VAN HET SYSTEEM

Knippert rood (10 seconden)

Moet worden opgeladen

Knippert wit

Bezig met opladen

Continu wit

Volledig opgeladen

FOUTSTATUS
Toont de foutstatus.
ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE

STATUS VAN HET SYSTEEM

Knippert rood en wit (herhalend)

Fout - neem contact op met de Boseklantenservice
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B LU E TO OT H -V ER BIN D I N G E N

VERBINDEN VIA HET BLUETOOTH-MENU OP UW
MOBIELE APPARAAT
U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de bril. U kunt
met slechts één apparaat tegelijk verbinding maken en audio afspelen.
OPMERKING: Voor de beste ervaring moet u uw mobiele apparaat instellen en
verbinden via de Bose Music-app (zie pagina 11).
1. Houd met de bril ingeschakeld de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u
“Klaar om te verbinden” hoort of het statuslampje blauw ziet knipperen.

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

BOSE FRAMES TEMPO

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam
mobiel apparaat>” of ziet u het statuslampje blauw oplichten en dan geleidelijk
zwart worden.
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B LU E TO OT H -V ER BIN D I N G E N

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

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

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE BRIL WISSEN
1. Houd met de bril ingeschakeld de knop op de rechterpoot 10 seconden ingedrukt
totdat u “Bluetooth-apparatenlijst gewist” hoort of het statuslampje langzaam
blauw ziet knipperen.
2. Verwijder de bril uit de Bluetooth-lijst op uw apparaat.
Alle apparaten worden gewist en de bril is klaar om te verbinden.

26

|

DUT

V ER ZOR G IN G EN ON D ER HO U D

DE BRIL BEWAREN
De bril kan worden dichtgeklapt, zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen.
1. Klap de poten naar binnen richting de lenzen, zodat ze plat liggen.
2. Plaats de bril met de lenzen naar voren in het etui.

OPMERKINGEN:
• Zorg dat de bril is uitgeschakeld zolang hij niet in gebruik is.
• Zorg dat de accu volledig is opgeladen als u de bril gedurende meer dan een paar
maanden opbergt.
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V ER ZOR G IN G EN ON D ER HO U D

DE BRIL ONDERHOUDEN
ONDERDEEL

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na
elk gebruik schoon met het meegeleverde schoonmaakdoekje of een
droge doek.

Bril

LET OP:
• Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de bril.
• Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten
die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
• Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

Neuskussentjes

Veeg de neuskussentjes af met een droge doek.
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V ER ZOR G IN G EN ON D ER HO U D

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.
Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/Tempo
OPMERKING: Raadpleeg de instructies bij de lensaccessoires voor meer informatie
over het vervangen van de lenzen.

BEPERKTE GARANTIE
De bril wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op
global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.
Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies.
Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de
beperkte garantie.

LOCATIE VAN SERIE- EN MODEL-/ARTIKELNUMMER
Het serienummer staat op de binnenkant van de linkerpoot en het model-/
artikelnummer op de binnenkant van de rechterpoot.
Model-/artikelnummer

Serienummer
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P R OBL EM EN OP LOSSEN

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST
Als u problemen met de bril ondervindt:
• Schakel de bril in (zie pagina 16).
• Laad de accu op (zie pagina 22).
• Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 23).
• Controleer of uw mobiele apparaat Bluetooth-verbindingen ondersteunt.
• Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit.
• Zet het volume van de bril, uw mobiele apparaat en/of uw audio-/streamingapp hoger.
• Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 25).

ANDERE OPLOSSINGEN
Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor
symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het
probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.
Ga naar: worldwide.Bose.com/Contact
PROBLEEM

WAT TE DOEN
Op uw apparaat:
• Schakel de Bluetooth-functie uit en vervolgens weer in.
• Verwijder de bril uit de Bluetooth-lijst op uw apparaat.
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25).

Bril maakt geen verbinding
met mobiel apparaat

Plaats het apparaat dichter bij de bril en weg van mogelijke
storingsbronnen of obstructies.
Maak verbinding met een ander mobiel apparaat
(zie pagina 25).
Ga voor instructievideo’s naar:
worldwide.Bose.com/Support/Tempo
Wis de lijst met apparaten van de bril (zie pagina 26).
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25).

Bose Music-app werkt niet
op apparaat

Controleer of de Bose Music-app compatibel is met
uw apparaat.
Verwijder de Bose Music-app van uw apparaat en installeer
de app opnieuw (zie pagina 11).
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P R OBL EM EN OP LOSSEN

PROBLEEM

WAT TE DOEN
Schakel de bril in (zie pagina 16).

Bose Music-app kan bril
niet vinden

Houd de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Klaar om
te verbinden” hoort of het statuslampje blauw ziet knipperen.
Voer in de Bose Music-app beschikbare software-updates uit.

Bluetooth-verbinding valt
soms weg

Wis de lijst met apparaten van de bril (zie pagina 26).
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25).
Plaats het mobiele apparaat dichter bij de bril.
Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van
te zijn dat er audio wordt afgespeeld.

Geen geluid

Plaats het apparaat dichter bij de bril en weg van mogelijke
storingsbronnen of obstructies.
Gebruik een andere muziekbron.
Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 25).
Gebruik een andere muziekbron.
Maak verbinding met een ander mobiel apparaat.

Slechte geluidskwaliteit

Plaats het apparaat dichter bij de bril en weg van mogelijke
storingsbronnen of obstructies.
Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in
de audio-/streamingapp uit.

Microfoon registreert
geen geluid

Zorg dat de microfoonopening op de rechterpoot niet
geblokkeerd is.
Probeer een andere oproep.
Probeer een ander compatibel apparaat.
Sluit beide uiteinden van de oplaadkabel stevig aan.

Bril wordt niet opgeladen

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

PROBLEEM

WAT TE DOEN
Zorg dat u het juiste aanraakoppervlak aanraakt
(zie pagina 18).

Bril reageert niet op
aanraakbediening

Zorg dat uw handen droog zijn.
Als uw haar nat is, zorg dan dat dit het aanraakoppervlak
niet raakt.
Als u handschoenen draagt, doe deze dan uit voordat u op
het aanraakoppervlak tikt.
Zorg dat in de Bose Music-app Volume regelen door
drukken en draaien (Press & Turn) is uitgeschakeld.
Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Kan volume niet
aanpassen door over het
aanraakoppervlak te vegen

Zorg dat u over het juiste aanraakoppervlak veegt
(zie pagina 18).
Zorg dat uw handen droog zijn.
Als uw haar nat is, zorg dan dat dit het aanraakoppervlak
niet raakt.
Als u handschoenen draagt, doe deze dan uit voordat u op
het aanraakoppervlak tikt.
Zorg dat in de Bose Music-app Volume regelen door
drukken en draaien (Press & Turn) is ingeschakeld.
Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Kan volume niet aanpassen
door drukken en draaien

Zorg dat u het juiste aanraakoppervlak aanraakt
(zie pagina 18).
Zorg dat u uw hoofd draait terwijl u op het
aanraakoppervlak drukt.
Zorg dat uw handen droog zijn.
Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet
drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.
Controleer of uw muziek-app de functie ondersteunt.

Apparaat reageert niet op het
indrukken van knoppen

Schakel de bril uit en weer in.
Op uw apparaat:
• Schakel de Bluetooth-functie uit en vervolgens weer in.
• Verwijder de bril uit de Bluetooth-lijst op uw apparaat.
Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25).
Probeer een ander compatibel apparaat.

32

|

DUT

L A BEL SYM BOL EN

SYMBOLEN EN OMSCHRIJVINGEN
SYMBOOL

l

OMSCHRIJVING
Bluetooth
CE-keurmerk
Verstikkingsgevaar

h

Catalogusnummer
ChinaRoHS-accu

w

Klantenservice

N

Fabricagedatum

X

Documentatie

L

Niet gebruiken indien verpakking is beschadigd

C
s

Bevat geen latex
Downloads
Verificatie energie-efficiëntie
FCC-keurmerk

o

Forum

G

Goede bescherming tegen verblinding door de zon
Groene punt-logo
Accu-recycling Japan
KCC-keurmerk

p

Droog houden
Magnetische interferentie

M

Fabrikant
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L A BEL SYM BOL EN

SYMBOOL

OMSCHRIJVING
NCC-keurmerk
NOM NYCE-keurmerk

d

Niet-steriel

i

NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDE DUISTERNIS OF
IN HET DONKER

m

Telefoon
Voldoet aan regelgeving

A

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Beveiligingsinformatie

f

Serienummer
Voldoet aan IMDA-regelgeving Singapore
Accu-recycling Taiwan

l

Temperatuurlimiet

W

Video’s
Waarschuwingen en opmerkingen
Symbool voor richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur
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