
Gebruikers Handleiding

Van harte gefeliciteerd met uw Propeaq lichtbril

Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Propeaq lichtbril. U
kunt de lichtbril handmatig bedienen.

Ter bestrijding van winterblues draag de bril met 30 minuten blauw licht
in de ochtend, direct na opstaan. Voor een energie-boost draag de bril
30 minuten gedurende de dag, maar niet na 20.00 u. Een gedetailleerde
instructie ter voorkoming van een jetlag of ter bestrijding van
vermoeidheid tijdens nachtarbeid, raadpleeg de gratis Propeaq app.

De inhoud van de doos
De Propeaq lichtbril 1.0 B wordt geleverd in een compleet pakket met
een USB kabel, een microfiber etui en een poetsdoekje, lichtblauwe
glazen, oranje glazen en een stijlvol montuur met geïntegreerde LED’s.

Binnenin het montuur vindt u de aan-
/uitknop, de batterij-indicator lichtjes en de 
micro-USB-sleuf.

Propeaq lichtbril
Model 1.0 B

Aan/uit knop

De glazen - het gebruik van de glazen
De lichtblauwe glazen gebruikt u wanneer blauw licht van de Propeaq
lichtbril 1.0 B is voorgeschreven. Naar wens kunt u de lichtbril ook
zonder lichtblauwe glazen in het montuur gebruiken.

De oranje glazen gebruikt u om het blauwe deel van het daglicht of
omgevingslicht te blokkeren. Het blauwe licht moet zijn uitgeschakeld
wanneer de oranje glazen gebruikt worden.

De glazen zijn eventueel uitneembaar en zijn voorzien van UV-
bescherming.

Vóór gebruik
Laad voor gebruik van de Propeaq lichtbril 1.0 B bril eerst de batterij
volledig op.

1. Steek de micro-USB in de lichtbril.
2. Verbindt het andere uiteinde, de USB, direct met een pc, ofwel een
adapter en plaats deze in een wandcontactdoos.
3. Laad de lichtbril bril op tot de batterij-indicator, rechts naast de
aan/uitknop, aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Bij een
volledig lege batterij duurt dit circa 2 uur. Hierna is de gebruiksduur circa
2 uur, in het begin mogelijk iets korter.

Om de lenzen te wisselen duwt u aan zijkant van buiten naar binnen 
tegen de lens. Zie afbeelding 1. Plaats uw duim aan de buitenkant van de 
lens en druk de lens uit het montuur. Voor het plaatsen van een nieuwe 
lens zet u de neuszijde van de lens aan de binnenkant van de neusbrug 
en drukt u de lens in het montuur totdat u een klik hoort. Hiervoor is de 
eerste keren enige kracht nodig. De lenzen en het montuur 

kunnen niet beschadigen door deze 
handelingen. Houdt het montuur
en uw duimen zoals aangegeven 
op afbeelding 2.

De batterij
Om de levensduur van de batterij te maximaliseren adviseren we u de
Propeaq lichtbril 1.0 B uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt.
Extreme koude temperaturen kunnen de levensduur van de batterij
negatief beïnvloeden. Om de capaciteit van de batterij in koude
omstandigheden te maximaliseren, kunt u de bril op een warme plaats
(kamertemperatuur) bewaren dan wel deze voorafgaande aan het
gebruik op een warme plaats leggen.

Gebruik van de Propeaq app
1. Download de Propeaq app uit de App Store (iOS) of Google Play
(Android)
2. Volg de stappen in de app, beginnend bij stap 1

U kunt de Propeaq app downloaden vanuit de Apple store of de Google
Play store.

Voeg na het downloaden uw persoonlijke gegevens toe volgens de
schermen van de app om uw chrono type te bepalen.

Zorg ervoor dat de gegevens correct zijn. De app gebruikt uw chrono
type voor berekeningen om zodoende een persoonlijk
gebruikersschema te genereren.

Voor gebruik van de app verwijzen wij u tevens naar de supportpagina
van Propeaq: www.propeaq.com/support

Handmatig gebruik
In het schema ziet u hoe u de Propeaq lichtbril 1.0 B gebruikt. 

Na 30 minuten schakelt de Propeaq lichtbril 1.0 B zichzelf uit

Waarschuwing
• Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet langer dan voorgeschreven. In

de meeste gevallen is dit 30 minuten.
• Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet in het verkeer of in andere

omstandigheden waarbij goed zicht vereist is.
• Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet in een vochtige of natte

omgeving.

Functie Actie Resultaat
Aanzetten 
blauw licht 

Druk de aan-/uitknop 
in gedurende 1 
seconde

Het blauwe licht gaat aan

Uitzetten 
blauw licht

Druk 1x kort op de 
aan-/uitknop

Het blauwe licht gaat uit, bril is 
uitgeschakeld

Batterij
check

Druk de aan-/uitknop 
in gedurende 2 
seconden

De batterij indicator lichtjes gaan 
enkele seconden aan (indien het 
product is opgeladen)

Disclaimer
De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en geeft
geen enkele verplichting van de kant van de verkoper. Geen enkele garantie of
verantwoording, expliciet of impliciet, wordt gedaan ten aanzien van kwaliteit,
nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. Alle
aansprakelijkheid van welke aard dan ook dat voortvloeit uit het gebruik van dit product is
uitgesloten. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale,
incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik dan wel het onvermogen
om dit product of de documentatie te gebruiken, zelfs indien geadviseerd over de
mogelijkheid van dergelijke schade. De inhoud van dit document is auteursrechtelijk
beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding mag
worden verveelvoudigd of overgedragen, op welke wijze en voor welke doeleinden dan ook,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Productnamen die in dit document worden
genoemd zijn slechts ter identificatie. Alle handelsmerken en productnamen die in dit
document voorkomen zijn gedeponeerde eigendom van hun respectieve eigenaars.Afbeelding 1 Afbeelding 2


