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________________________INSTRUC IUNI DE SIGURAN  IMPORTANTE______________________ 

Indica ii pentru utilizare 

Ochelarii de soare (f  prescrip ie medical ) sunt dispozitive alc tuite din rame de ochelari sau cleme cu lentile 
absorbante, reflective, colorate, polarizante sau fotosensibile destinate protej rii ochilor împotriva luminii solare îns  f  
a asigura corec ie refractar . Acest dispozitiv este disponibil f  prescrip ie medical . 

 Consulta i instruc iunile de utilizare. 

 rug m s  citi i i s  p stra i toate instruc iunile de siguran , securitate i utilizare. 

Instruc iuni de siguran  importante 

1. Citi i aceste instruc iuni. 

2. P stra i aceste instruc iuni. 

3. Acorda i aten ie tuturor avertiz rilor. 

4. Respecta i toate instruc iunile. 

5. Nu folosi i acest dispozitiv în apropierea apei. 

6. Folosi i doar dispozitive de ata are / accesorii specificate de produc tor. 

7. Deconecta i acest dispozitiv de la sursa de alimentare electric  în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când 
dispozitivul r mâne neutilizat pentru perioade lungi de timp . 

8. Pentru opera iunile de service apela i doar la personal calificat. Opera iunile de service sunt necesare atunci când 
dispozitivul a fost avariat în orice mod, ca de exemplu deteriorarea cablului sau a prizei de alimentare, v rsarea lichidelor 
sau c derea obiectelor pe dispozitiv, expunerea dispozitivelor la ploaie sau umezeal , când dispozitivul nu func ioneaz  
normal sau când a fost sc pat pe jos. 

AVERTISMENTE / ATEN ION RI 

 

NU utiliza i ochelarii la un volum ridicat pentru o perioad  lung  de timp. 

Pentru a evita deteriorarea auzului, utiliza i ochelarii la un nivel de volum confortabil, moderat. 

Reduce i volumul dispozitivului dumneavoastr  înainte de a purta ochelarii sau înainte de a-i a eza în apropierea 
urechilor, apoi cre te i gradual volumul pân  atinge i un nivel de ascultare confortabil. 

• Ave i grij  atunci când conduce i un autovehicul i respecta i legisla ia aplicabil  privind folosirea telefonului mobil. 

• Acorda i aten ie siguran ei dvs. i a persoanelor din jurul dvs. dac  folosi i ochelarii în timpul activit ilor care necesit  
aten ie, de ex. în timpul mersului cu bicicleta sau al mersului pe jos în trafic, în apropierea unui antier de construc ii sau 
a c ilor ferate, etc. Nu folosi i ochelarii sau ajusta i volumul pentru a v  asigura c  pute i auzi sunetele din mediul 
înconjur tor, inclusiv alarmele i semnalele de avertizare. 

NU utiliza i ochelarii în cazul în care ace tia emit un sunet neobi nuit de puternic. Dac  acest lucru se întâmpl , opri i 
ochelarii i contacta i serviciul de asisten  pentru clien i Bose. 

• NU scufunda i ochelarii în ap , nu îi supune i unui contact prelungit cu apa i nu îi folosi i în timpul particip rii la 
evenimente sportive acvatice, de ex. înot, schi nautic, surfing, etc. 

Scoate i ochelarii imediat în cazul în care ave i o senza ie de c ldur  sau pierdere a sunetului. 

NU utiliza i adaptoare de telefon mobil pentru a conecta ochelarii la mufele scaunelor din avion, deoarece acest lucru 
poate conduce la v ri sau pagube materiale din cauza supraînc lzirii. 
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________________________INSTRUC IUNI DE SIGURAN  IMPORTANTE______________________ 

Con ine piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Dispozitiv nerecomandat copiilor sub 3 ani. 

Acest produs con ine material magnetic. Consulta i-v  cu medicul dumneavoastr  dac  ave i 
întreb ri privind posibilitatea ca acest lucru s  v  afecteze dispozitivul medical implantat. 

• Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expune i produsul la precipita ii, lichide sau 
umezeal . 

• NU expune i produsul la pic turi sau stropiri cu lichide, i nu a eza i recipiente care con in lichide, ca de 
exemplu vase, pe produs sau în apropierea produsului. 

• P stra i aparatul departe de surse de foc i c ldur . NU a eza i surse de flac  deschis , de exemplu 
lumân ri aprinse, pe dispozitiv sau în apropierea acestuia. 

• NU efectua i nicio modificare neautorizat  asupra acestui produs. 

• Utiliza i acest produs numai cu o surs  de alimentare aprobat  de agen ie care îndepline te cerin ele locale 
de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC). 

• NU expune i produsele care con in baterii la c ldur  excesiv  (de exemplu depozitate în lumina direct  a 
soarelui, foc sau altele similare). 

NU folosi i ochelarii în timpul înc rc rii acumulatorilor. 

•  Dup  fiecare utilizare, terge i ambele p i ale lentilelor i toate componentele ramei cu s cule ul textil 
inclus sau cu un material textil uscat. 
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____________________________INFORMA II DE REGLEMENTARE____________________________ 

NOT : Acest echipament a fost testat i s-a constatat c  respect  limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în 
conformitate cu Sec iunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protec ie rezonabil  
împotriva interferen elor d un toare într-un mediu reziden ial. Acest echipament genereaz , folose te i poate radia 
energie de frecven  radio i, în cazul în care nu este instalat i utilizat în conformitate cu instruc iunile, poate produce 
interferen e d un toare comunica iilor radio. Cu toate acestea, nu exist  nicio garan ie c  nu vor ap rea interferen e 
într-un anumit mediu. În cazul în care acest echipament cauzeaz  interferen e d un toare pentru recep ia radio sau a 
semnalului de televiziune, care pot fi provocate de pornirea i oprirea echipamentului, utilizatorului i se recomand  s  
încerce s  elimine interferen a printr-una sau mai multe dintre urm toarele m suri: 

• Reorienta i sau repozi iona i antena receptoare. 

• M ri i distan a dintre echipament i receptor. 

• Conecta i echipamentul la o priz  de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. 

• Consulta i distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asisten . 

Schimb rile sau modific rile care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation pot anula autoritatea utilizatorului 
de a opera acest echipament. 

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC i cu standardele RSS Industry Canada cu scutire 
de licen iere. 

Operarea sa este supus  urm toarelor dou  condi ii: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferen e periculoase, i (2) 
acest dispozitiv trebuie s  accepte orice interferen e recep ionate, inclusiv interferen e care ar putea conduce la o 
func ionare necorespunz toare. 

Acest dispozitiv este conform cu FCC i limitele de expunere la radia ii prev zute de standardele Industry Canada stabilite 
pentru publicul larg. 

Acesta nu trebuie amplasat al turi de, sau s  func ioneze în combina ie cu o alt  anten  sau un alt emi tor. 

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

NU încerca i s  îndep rta i acumulatorul litiu-ion din acest produs. Contacta i distribuitorul dvs. Bose sau alt personal 
calificat pentru îndep rtare. 

Cant.: 1 EA 

 
Produs pentru: 
Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701 

 
A nu se utiliza dac  ambalajul este deteriorat. 

 

 
Acest produs este conform cu standardele ANSI Z80.3 i ISO 12312-1. 
Lentilele întrunesc cerin ele guvernamentale aplicabile privind rezisten a la impact îns  NU SUNT INCASABILE. 
Nu se recomand  folosirea lentilelor colorate în timp ce conduce i un autovehicul pe timp de noapte. 
Acest produs este proiectat pentru a bloca peste 99% din razele UVA i UVB.  Acest produs este conform cu standardul 
ANSI Z80.3:2015. 
Pentru produsele Alto sau Rondo trebuie folosite doar lentile aprobate de Bose. 

 rug m s  completa i i s  îl p stra i pentru arhiva dumneavoastr  
Seria i num rul modelului sunt localizate pe bra ul stâng. 
Num r serie: ____________________________________________________________________ 
Num rul modelului: ___________________________________________________________________ 

 rug m s  p stra i chitan a împreun  cu manualul de utilizare. Acum este un moment propice pentru înregistrarea 
produsului dvs. Bose. 
Pute i face acest lucru cu u urin  accesând http://global.Bose.com/register 
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________________________________INFORMA II LEGALE_________________________________ 

 

 Informa ii privind securitatea 
Acest produs poate recep iona în mod automat actualiz ri de securitate de la Bose atunci când este conectat la 
aplica ia Bose Connect. Pentru a recep iona actualiz ri de securitate prin intermediul aplica iei mobile, trebuie s  
finaliza i  procesul de configurare a dispozitivului în aplica ia Bose Connect. Dac  nu finaliza i procesul de 
configurare, dvs. ve i fi responsabil pentru instalarea actualiz rilor de securitate puse la dispozi ie de Bose la 
adresa btu.bose.com. 

 

Apple, sigla Apple, i Siri reprezint  m rci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA i în alte ri. App Store reprezint  
marc  de servicii a Apple Inc. 

Marca i siglele Bluetooth® reprezint  m rci înregistrate de inute de Bluetooth SIG, Inc. iar utilizarea lor de c tre Bose 
Corporation se face în baza unei licen e. 

Google, Google Play i sigla Google Play reprezint  m rci înregistrate ale Google LLC. 

Bose i Bose Frames sunt m rci înregistrate ale Bose Corporation. 

Sediul central al Bose Corporation: 1-877-230-5639 

©2019 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodus , modificat , distribuit  sau utilizat  
în alt mod f  o permisiune scris  prealabil . 
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_____________________________________CUPRINS____________________________________ 
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_____________________________________CUPRINS____________________________________ 

CONEXIUNI BLUETOOTH 

Conectarea dispozitivului dvs. mobil cu ajutorul 
aplica iei Bose Connect (recomandat ).................................................................................... 

 
17 

Conectarea la dispozitivul mobil cu ajutorul meniului Bluetooth............................................. 18 
Deconectarea unui dispozitiv mobil......................................................................................... 19 
Reconectarea unui dispozitiv mobil.......................................................................................... 19 

tergerea listei de dispozitive a ochelarilor.............................................................................. 19 
 

ÎNGRIJIRE I ÎNTRE INERE 

Depozitarea ochelarilor............................................................................................................ 20 
Între inerea ochelarilor............................................................................................................ 21 
Piese de schimb i accesorii...................................................................................................... 21 
Garan ie limitat ....................................................................................................................... 21 
Localizarea seriei i a num rului de referin ........................................................................... 22 

 

REMEDIEREA PROBLEMELOR 

Solu ii obi nuite........................................................................................................................ 23 
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_______________________________CON INUTUL CUTIEI_______________________________ 

 

CON INUT 

 

Verifica i prezen a urm toarelor componente în cutie: 

 

 

 

Ochelarii Bose Frames       Etui 

 

 

 

Cablu de înc rcare        cule  textil 

 

NOT : În cazul în care orice component  a produsului dvs. este deteriorat , nu o folosi i. Contacta i 
imediat distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clien i Bose. 

Accesa i:  

worldwide.Bose.com/Support/Frames 

https://www.all-audio.ro/contact 
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_________________________________COMENZI OCHELARI_________________________________ 

 

 

 

Pornirea ochelarilor 

Controlul red rii media 

Controlul func iilor Bluetooth 

Controlul func iilor de apelare 

PORNIRE 

Ap sa i butonul aflat pe bra ul drept al ramei. 

Indicatorul de stare este aprins continuu timp de 2 secunde i apoi se aprinde în func ie de statusul 
conexiunii Bluetooth (consulta i pag. 15). Un mesaj vocal anun  nivelul bateriei i statusul conexiunii 
Bluetooth. 
 

 

PORNIRE 

 

 

 

 

Indicator de stare 
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__________________________________COMENZI OCHELARI________________________________ 

 

OPRIRE 

Întoarce i ochelarii cu partea de jos în sus timp de 2 secunde. 

Indicatorul de stare se va aprinde i apoi se va stinge treptat. 

NOT : Dup  ce opri i ochelarii, îi pute i mi ca în orice direc ie. 

 

 

 

OPRIRE AUTOMAT  

Func ia de oprire automat  conserv  nivelul bateriei atunci când ochelarii nu sunt folosi i. Ochelarii 
se opresc automat atunci când func ia audio s-a oprit i nu a i mi cat ochelarii timp de 5 minute. 

Pentru a porni ochelarii, ap sa i butonul aflat pe bra ul drept al ramei. 

 

 

PORNIRE 
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__________________________________COMENZI OCHELARI________________________________ 

 

FUNC IILE OCHELARILOR 

Func ii redare media 

Butonul aflat pe bra ul drept controleaz  redarea media. 

 

 

Controlul red rii media 

 

FUNC IE CE TREBUIE F CUT 
Redare / Pauz  Ap sa i o dat . 
Salt înainte Ap sa i de dou  ori. 
Salt înapoi Ap sa i de trei ori. 

 

Func ii de volum 

Pentru cre terea sau reducerea volumului, folosi i comenzile pentru volum de pe dispozitivul dvs. 
mobil sau din aplica ia Bose Connect. 
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__________________________________COMENZI OCHELARI________________________________ 

 

Func ii de apelare 

Butonul pentru func iile de apelare i microfon se afl  pe bra ul drept al ramei. 

 

 

Microfon 

 

FUNC IE CE TREBUIE F CUT 
spunsul la un apel Ap sa i o dat . 

Terminarea unui apel Ap sa i o dat . 
Respingerea unui apel de 
intrare 

ine i ap sat 1 secund . 

Acceptarea unui al doilea 
apel i punerea apelului 
în derulare în a teptare 

În timpul unui apel, ap sa i o dat . 

Respingerea unui al 
doilea apel i continuarea 
apelului în derulare 

În timpul unui apel, ine i ap sat 1 secund . 

Comutarea între dou  
apeluri 

Cu dou  apeluri în derulare, ap sa i de dou  ori. 

Crearea unei conferin e 
telefonice 

Cu dou  apeluri în derulare, ine i ap sat 1 secund . 

 

 

 

 

 

 

 

Controlul apelurilor 
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__________________________________COMENZI OCHELARI________________________________ 

Activare control voce 

Microfonul ochelarilor ac ioneaz  ca o extensie a microfonului din dispozitivul dvs. mobil. Cu ajutorul 
butonului aflat pe bra ul drept, pute i activa func iile de control vocal ale dispozitivului dvs. pentru a 
ini ia / prelua apeluri sau pentru a solicita Siri* sau Google Assistant* s  redea muzic , s  v  
comunice informa ii meteo, scorul unui meci, i multe altele.  

(*Aceste op iuni pentru asisten ii vocali înc  NU sunt disponibile în România) 

ine i butonul ap sat pentru a activa controlul vocal pe dispozitivul dvs. 

Ve i auzi un ton care indic  faptul c  acum controlul vocal este activ* 

(Aceast  op iune înc  NU este disponibil  în România). 

 

 

Activare control voce 
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______________________________________BATERIE_____________________________________ 

 

ÎNC RCAREA OCHELARILOR 

1. Alinia i pinii cablului de înc rcare la portul de înc rcare situat pe bra ul drept al ramei. 

NOT : Pinii trebuie alinia i corect cu portul de înc rcare pentru a înc rca ochelarii în mod 
corespunz tor. 

 

2. Ap sa i încet mufa în portul de înc rcare pân  când aceasta se fixeaz  magnetic. 

3. Conecta i cel lalt cap t la un înc rc tor USB de perete sau un computer care este pornit. 

ATEN IE: Utiliza i acest produs numai cu o surs  de alimentare aprobat  de agen ie care 
îndepline te cerin ele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC). 

În timpul înc rc rii, indicatorul de stare se aprinde intermitent în culoarea alb (consulta i pag. 15). 
Când bateria este înc rcat  complet, indicatorul de stare se aprinde continuu în culoarea alb. 

 

NOTE: 

• Ochelarii nu redau semnal audio în timpul înc rc rii. 

• NU folosi i ochelarii în timpul înc rc rii acumulatorilor. 
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___________________________________STATUS OCHELARI________________________________ 

 

Indicatorul de stare se afl  pe bra ul drept al ramei. 

 

 

 

STATUS CONEXIUNE BLUETOOTH 

Indic  statusul conexiunii Bluetooth pentru dispozitive mobile. 

ACTIVITATE INDICATOR   STARE SISTEM 

Lumin  alb  intermitent  lent  Preg tit de conectare / în curs de conectare 
Lumin  alb  intermitent  rapid  Conectat 

 

STATUS ÎNC RCARE 

Indic  nivelul de înc rcare a bateriei atunci când ochelarii sunt conecta i la sursa de alimentare. 

ACTIVITATE INDICATOR   STARE SISTEM 

Lumin  alb  continu  Înc rcare complet  
Lumin  alb  intermitent  În curs de înc rcare 

 

NOT : Dac  este conectat la un dispozitiv Apple, dispozitivul arat  nivelul bateriei ochelarilor lâng  
col ul dreapta sus al ecranului i în centrul de notificare. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator de stare 



RO| 16  
 

___________________________________MESAJE VOCALE__________________________________ 

 

Mesajele vocale ofer  instruc iuni pentru procesul de conectare Bluetooth, comunic  nivelul de 
înc rcare a bateriei i identific  dispozitivul conectat. 

 

NOTIFIC RI PRIVIND MESAJELE VOCALE 

Notific ri de apel 

Un mesaj vocal anun  apelan ii i statusul apelului lor. 

Notific ri baterie 

De fiecare dat  când porni i ochelarii, un mesaj vocal anun  nivelul bateriei. Când folosi i ochelarii, 
iar nivelul bateriei este redus, ve i auzi mesajul „Battery low, please charge now”. 

 

DEZACTIVAREA MESAJELOR VOCALE 

Folosi i aplica ia Bose Connect pentru a activa/dezactiva mesajele vocale. 

NOT : Dezactivarea mesajelor vocale dezactiveaz  notific rile. 
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________________________________CONEXIUNI BLUETOOTH____________________________ 

 

Tehnologia wireless Bluetooth permite redarea audio de pe dispozitive mobile precum smartphone, 
tablete i computere laptop. Înainte de a putea reda semnalul audio de la un dispozitiv, trebuie s  
conecta i dispozitivul la ochelari. 

 

CONECTAREA DISPOZITIVULUI DVS. MOBIL CU AJUTORUL 

APLICA IEI BOSE CONNECT (RECOMANDAT ) 

Desc rca i aplica ia Bose Connect i urma i instruc iunile aplica iei. 

 

 

Dup  conectare, ve i auzi mesajul ”Connected to <nume dispozitiv mobil>”, iar indicatorul de stare se 
va aprinde intermitent în culoarea alb timp de 2 secunde i apoi se va stinge. 
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________________________________CONEXIUNI BLUETOOTH____________________________ 

 

CONECTAREA LA DISPOZITIVUL MOBIL CU AJUTORUL MENIULUI BLUETOOTH 

1. Opri i ochelarii (consulta i pag. 10). 

2. ine i ap sat butonul aflat pe bra ul drept al ramei pân  când auzi i mesajul „Ready to connect” iar 
indicatorul de stare se aprinde intermitent lent. 

 

Conectarea dispozitivului mobil 

 

3. Pe dispozitiv activa i func ia Bluetooth. 

RECOMANDARE: Func ia Bluetooth se g se te de obicei în meniul Set ri. 

4. Selecta i ochelarii dvs. din lista dispozitivelor. 

RECOMANDARE: uta i numele pe care l-a i introdus pentru ochelarii dvs. în aplica ia Bose 
Connect. 

Dac  nu a i configurat un nume pentru ochelarii dvs., se va afi a numele implicit. 

 

 

Dup  conectare, ve i auzi mesajul ”Connected to <nume dispozitiv mobil>”, iar indicatorul de stare se 
va aprinde intermitent în culoarea alb timp de 2 secunde i apoi se va stinge. 

Indicator de stare 
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________________________________CONEXIUNI BLUETOOTH____________________________ 

 

DECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL 

Folosi i aplica ia Bose Connect pentru deconectarea dispozitivului mobil. 

RECOMANDARE: De asemenea pute i s  utiliza i set rile Bluetooth pentru deconectarea 
dispozitivului. 

Dezactivarea func iei Bluetooth deconecteaz  toate celelalte dispozitive. 

RECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL 

La pornire, ochelarii încearc  s  se reconecteze la ultimul dispozitiv conectat. 

NOT : Dispozitivul trebuie s  se afle în aria de acoperire (9 m) i s  fie pornit. 

TERGEREA LISTEI DE DISPOZITIVE A OCHELARILOR 

1. Opri i ochelarii (consulta i pag. 10). 

2. ine i ap sat butonul aflat pe bra ul drept al ramei timp de 10 secunde pân  când auzi i mesajul 

„Bluetooth device list cleared,” iar indicatorul de stare se aprinde intermitent lent în culoarea alb. 

3. terge i ochelarii din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs. 

Toate dispozitivele sunt terse, iar ochelarii sunt gata de conectare. 
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________________________________ÎNGRIJIRE I ÎNTRE INERE_____________________________ 

 

DEPOZITAREA OCHELARILOR 

Ramele ochelarilor se pliaz  pentru o depozitare u oar , comod . 

1. Plia i bra ele ramei spre interior, spre lentile. 

 

 

2. A eza i ochelarii în etui cu lentilele îndreptate spre partea din fa  a etuiului. 

 

 

NOTE: 

• Asigura i-v  c  opri i ochelarii atunci când nu sunt utiliza i. 

•  Înainte de a depozita ochelarii timp de mai multe luni, asigura i-v  c  bateria este înc rcat  
complet. 
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________________________________ÎNGRIJIRE I ÎNTRE INERE_____________________________ 

 

ÎNTRE INEREA OCHELARILOR 

Ochelarii i s cule ul textil pot necesita îngrijire periodic . 

COMPONENT    INSTRUC IUNI DE ÎNGRIJIRE 

OCHELARI •  Dup  fiecare utilizare, terge i ambele p i ale lentilelor i toate 
componentele ramei cu s cule ul textil inclus sau cu un material textil 
uscat. 
ATEN ION RI: 
• NU folosi i pulverizatoare, solven i, substan e chimice sau solu ii de 
cur are care con in alcool, amoniac sau agen i abrazivi. 
• NU l sa i lichidele s  p trund  în deschideri. 

cule  textil 1. Sp la i manual cu ap  rece. 
2. Atârna i pentru a se usca. 

 

PIESE DE SCHIMB I ACCESORII 

Piesele de schimb i accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului de asisten  clien i Bose. 

Accesa i: worldwide.Bose.com/Support/Frames 

GARAN IE LIMITAT  

Ochelarii sunt acoperi i de o garan ie limitat . Accesa i site-ul nostru web la 
global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garan ia limitat . 

 

Pentru înregistrarea produsului dvs., accesa i global.Bose.com/register pentru instruc iuni. 
Neînregistrarea produsului nu va afecta drepturile disponibile în baza garan iei limitate. 
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________________________________ÎNGRIJIRE I ÎNTRE INERE_____________________________ 

 

LOCALIZAREA SERIEI I A NUM RULUI DE REFERIN  

Seria este indicat  pe interiorul bra ului stâng al ramei, iar num rul de referin  este indicat pe 
interiorul bra ului drept al ramei. 

 

Seria    Num rul  de referin  
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______________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_____________________________ 

SOLU II OBI NUITE 

Dac  ave i probleme cu ochelarii, încerca i mai întâi aceste solu ii: 

• Porni i ochelarii (consulta i pag. 9). 

• Verifica i indicatorul de stare (consulta i pag. 15). 

• Asigura i-v  c  dispozitivul dvs. mobil suport  conexiune Bluetooth (consulta i pag. 17). 

• Desc rca i aplica ia Bose Connect i instala i actualiz rile software disponibile. 

• Înc rca i bateria (consulta i pag. 14). 

• Cre te i volumul la dispozitivul dvs. mobil i aplica ia de muzic . 

• Conecta i un alt dispozitiv mobil (consulta i pag. 17). 

 

ALTE SOLU II 

Dac  nu a i reu it s  rezolva i problema, consulta i tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele 
i solu iile la problemele obi nuite. Dac  în continuare nu pute i rezolva problema, contacta i 

serviciul de asisten  clien i Bose. 

 

PROBLEM               CE TREBUIE F CUT 

Ochelarii nu se conecteaz  la 
dispozitivul mobil 
 

Pe dispozitiv: 
• Opri i i reporni i func ia Bluetooth. 
• terge i ochelarii din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs. 
Reconecta i (consulta i pag.17). 
Pozi iona i dispozitivul dumneavoastr  mobil mai aproape de 
ochelari i departe de orice interferen  sau obstacole. 
Conecta i un dispozitiv mobil diferit (consulta i pag. 17). 
Accesa i: worldwide.Bose.com/Support/Frames pentru tutoriale. 

terge i lista de dispozitive a ochelarilor (consulta i pag. 19). 
Reconecta i. 

Aplica ia Bose Connect nu 
func ioneaz  pe dispozitiv 

Asigura i-v  c  aplica ia Bose Connect este compatibil  cu 
dispozitivul dvs. 
Accesa i: worldwide.Bose.com/Support/Frames 
Dezinstala i aplica ia Bose Connect de pe dispozitiv i apoi 
reinstala i aplica ia (consulta i pag. 17). 

Lips  sunet Ap sa i Play pe dispozitivul mobil pentru a v  asigura c  redarea 
audio este în derulare. 
Pozi iona i dispozitivul dumneavoastr  mobil mai aproape de 
ochelari i departe de orice interferen  sau obstacol. 
Folosi i o alt  surs  de muzic . 
Conecta i un dispozitiv diferit (consulta i pag. 17). 
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_____________________________REMEDIEREA PROBLEMELOR_____________________________ 

PROBLEM               CE TREBUIE F CUT 

Calitate slab  a sunetului Folosi i o alt  surs  de muzic . 
Conecta i un alt dispozitiv. 
Pozi iona i dispozitivul mobil mai aproape de ochelari i departe 
de orice interferen  sau obstacole. 
Opri i toate func iile de îmbun ire audio de pe dispozitiv sau 
din aplica ia de muzic . 

Ochelarii nu se încarc  Asigura i-v  c  pinii cablului de înc rcare sunt alinia i corect cu 
portul de înc rcare de pe ochelari i mufa este bine fixat  
magnetic. 
 
Asigura i-v  c  sunt conectate bine ambele capete ale cablului 
audio. 
În cazul în care ochelarii dumneavoastr  au fost expu i la 
temperaturi înalte sau joase, l sa i ochelarii s  revin  la 
temperatura camerei i reîncerca i înc rcarea. 
 
Deconecta i cablul de înc rcare de la ochelari i de la înc rc torul 
USB de perete sau computer. A tepta i 10 secunde i apoi 
reconecta i cablul de înc rcare (consulta i pag. 14). 
 
Încerca i un alt înc rc tor USB de perete sau de computer. 

Microfonul nu capteaz  
sunete 

Asigura i-v  c  orificiile microfonului aflat pe bra ul drept nu sunt 
blocate. 
Încerca i un alt apel telefonic. 
Încerca i un alt dispozitiv compatibil. 

Dispozitivul nu r spunde la 
comenzile butoanelor 
 

Pentru func ii cu ap ri multiple: schimba i viteza de ap sare. 
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______________________________SIMBOLURI FOLOSITE PE ETICHET ________________________ 

SIMBOLURI I DESCRIERI 

SIMBOL  DESCRIERE 

 Bluetooth 

 California Energy Commission - Eficien a energetic  a înc rc torului de baterie 

 Pericol de sufocare 

 Asisten  clien i 

 Data de fabrica ie 

 Documenta ie 

 A nu se utiliza dac  ambalajul este deteriorat 

 Desc rc ri 

 Forum 

 A se feri de umiditate 

 Interferen  magnetic  

 Produc tor 

 
Telefon 

 
Num r de referin  

 Consulta i instruc iunile de utilizare 

 Num r serie 

 Limit  de temperatur  

 Materiale video 

 Avertismente / Aten ion ri 
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