QuietComfort® 35 II mürasummutavad kõrvaklapid
ETTEVAATUSABINÕUD
Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
HOIATUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel.
Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist.
Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal.
Vältige seadme kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal. Käesolev seade ei ole veekindel.
Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures, ärge jätke seadet avatud tule lähedale.
Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks palume neid mitte raputada, nende peale istuda ning vältida nende
kokkupuutumist veega.
Palun pöörake erilist tähelepanu klappidest tulevatele meeldetuletavatele/hoiatavatele helidele.
Eemaldada kõrvaklapid otsekoheselt, kui tunnete seadme soojenemist.
Vältimaks seadme kahjustumist, lülitage seade pika mittekasutamise korral välja.
Seadet võib puhastada ainult kuiva lapiga.

BOSE CONNECT RAKENDUS
Laadige alla Bose Connect rakendus, et hoida enda tarkvara uuendatud, muutke enda kõlari seadeid, hallake mugavalt enda
Bluetooth ühendusi ning saage ligipääs uutele funktsioonidele.
Mida ma saan Bose Connect rakendusega teha?
• Mugavalt ühendada ja mitme mobiilseadme vahel vahetada kõigest ühe näputõmbega.
• Kohandada enda kõlari elamust:
o Panna enda kõlerile nimi.
o Valida häälkäskluse keel või keelata häälkäsklused.
o Sisse lülitada vaikne režiim, eemaldades vibreerimise.
o Kasutada dialoogi kohandamise funktsiooni, et suurendada podcastide, raadiosaadete või audio raamatute kõne
selgust.
o Reguleerida ooterežiimi taimerit.
• Leida vastused korduma kippuvatele küsimustele

KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE:

ÜHENDAMINE BLUETOOTH® SEADMEGA:
1. Liigutage Off/On/Bluetooth nupp kõige ülesse Bluetooth indikaatori juurde ning hoidke seal kuni kuulete käsklust "Ready to
pair" või kuni näete Bluetooth indikaatorit siniselt vilkumas.
2. Lülitage oma seadmel Bluetooth sisse.

3. Otsige Bluetooth seadmete nimekirjast ülesse “Bose® QuietComfort® 35”. Kui seade küsib parooli, siis sisestage “0000” ning
vajutage OK. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälõpetuse kaudu teada
ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korrake nimetatud samme.
ÜHENDAMINE NFC TEHNOLOOGIAGA:
Kui teie seade toetab NFC tehnoloogiat, saate kerge vaevaga ühendada oma seadme kõrvaklappidega. Lihtsalt lülitage
kõrvaklapid sisse. Vajutage NFC alal nagu näidatud pildil. Veendgue, et valitud seadmes oleks Bluetooth sisse lülitatud ning
seade oleks lukust lahti. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälõpetuse
kaudu teada ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korrake nimetatud samme.
HÄÄLÕPETUSE KEELE VAHETAMINE:
Kõrvaklappide häälõpetus aitab samm-sammult ühendada kõrvaklapid teie seadmega, annab teada aku laengu, ning hetkel
ühendatud seadme nime. Esmakordsel kõrvaklappide ühendamisel on häälõpetus inglise keeles. Häälõpetuse keele muutmiseks
asetage kõrvaklapid pähe, ning hoidke samaaegselt all - ning + nuppu. Seejärel valige + ning - nuppude abil sobiv keel
järgnevatest: inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani, itaalia, portugali, hollandi, korea ning rootsi keel. Sobiva keele
kuulmisel vajutage ning hoidke all o0o nuppu.
PEAMISED FUNKTSIOONID:
• Heli valjemaks/vaiksemaks: + ja – nupp heli modelleerimiseks
• oOo nupp: ühe nupuvajutusega kõne alustamine ja lõpetamine.
• oOo nupp: hoidke all 1 sekund, et valida häälkäsklused.
Kõnega seotud funktsioonid:
• Kõnele mittevastamine/ keeldumine: hoia 1 sekund all oOo nuppu.
• Sissetuleva kõne vastuvõtmine ning olemasoleva ootelepanek: kõne ajal vajuta oOo nuppu.
• Sissetuleva kõnest keeldumine: kõne ajal hoia oOo nuppu 1 sekund all.
• Sissetulevate kõne vahel vahetamiseks: kõne ajal vajutage 2 korda oOo nuppu.
• Konverentsi kõne alustamiseks: kõne ajal hoidke all 1 sekund oOo nuppu.
• Kõne summutamine: vajutage korraga + ja - nuppu.
Meedia taasesitusega seotud funktsioonid:
• mängi/ peata laul või video: vajuta korra oOo nuppu.
• Liigu järgmise loo või peatükini: vajuta kaks korda kiiresti oOo nuppu.
• Mine tagasi eelmise loo või peatüki juurde: vajuta kolm korda kiiresti oOo nuppu.
• Keri edasi: vajuta kaks korda kiiresti oOo nuppu ning seejärel hoia nuppu all.
• Keri tagasi: vajuta kolm korda kiiresti oOo nuppu ning seejärel hoia nuppu all.
ACTION NUPP:
Action nupp on programmeeritav nupp, mis võimaldab kiiresti ja mugavalt ligi pääseda Google Assistantile ning müra
summutamisele. Nupp asetseb vasaku kõrvaklapi tagaküljel.
NB: Action nupp saab olla korraga ainult ühel funktsioonil.
Google Assistant
Google Assistant on Teie kõrvaklappidesse juba sisseehitatud. Saate koheselt nautida meelelahutust, olla ühenduses, saada
informatsiooni ning planeerida enda päeva – kõik ilma telefoni kasutamata.
Märkus: Google Assistant ei ole saadaval kõikides keeltes ja riikides.

Selleks, et seadistada enda Action nupp Google Assistant funktsioonile:
1. Ühendage kõrvaklapid enda mobiilseadmega.
2. Seatke üles Google Assistant kasutades mobiilseadet:
• Android seadmel, hoidke all kodu nuppu, et avada Google Assistant ning järgige ekraanil olevaid
juhiseid.
• Apple seadmel, avage või tõmmake alla Google Assistant rakendus ning järgige rakenduses olevaid
juhiseid.
Google Assistantiga seotud funktsioonid:
• Räägi Google Assistantiga: vajutage ning hoidke all Action nupp.
• Saage enda teated: Vajutage Action nupule.
• Peatage Google Assistant: Vajutage kiiresti kaks korda Action nupule.
• Vastake sõnumile: Peale sõnumi teavituse saamist, vajutage ning hoidke all Action nuppu, et vastata. Kui olete
valmis, laske nupp lahti.

Müra summutamine
Müra summutamine eemaldab ebavajaliku müra, et teha heli selgemaks. Te saate muuta müra summutamise režiimi
vastavalt helile ja soovile.
Selleks, et seadistada enda Action nupp Google Assistant funktsioonile:
1. Vajutage Bose Connect rakenduses mutrivõtme ikoonile, et saada ligipääes Action nupu seadetele.
2. Valige müra summutamine (‘noise cancellation’)
Müra summutamise režiimid:
Kõrge: Maailma tipptasemel müra summutamine Bose optimiseeritud audioga.
Madal: Müra summutamine viimistletud audio kuulamiseks vaiksemates või tuulistes kohtades.
Välja lülitatud: Müra summutamine eemaldatud.
MITME SEADME KASUTAMINE SAMAAEGSELT:
Kokku on võimalik ühendada kuni 8 erinevat seadet. Kui soovite kasutada erinevaid seadmeid samaaegselt, siis lihtsalt peatage
heli ühes seadmes ning käivitage teises. Kõrvaklapid vahetavad ennast ise ümber. Kui Teile tuleb kõne teises seadmes, peatub
esimeses seadmes automaatselt
ÜHENDAGE ENDA MOBIILSEADE KASUTADES BOSE® CONNECT RAKENDUST (SOOVITATUD):
Seadme veelgi paremaks kasutamiseks laadige alla Connect rakendus. IOS tarkvara kasutajatel tuleb alla laadida rakendus App
Store'ist. Android™ tarkvara kasutamise korral tuleb alla laadida rakendus Google Play Store'ist. Antud rakendus võimaldab
lihtsalt ühendada seadmeid kõrvaklappidega, uuendada kõrvaklappide tarkvara ning seadistada kõrvaklappe.
1. Lülitage enda kõlar sisse.
2. Tõmmake alla Bose Connect rakendus ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Saades enda seadme ühendatud, teatab häälkäsklus kõlaris „Connected to <seadme nimi> ja Bluetoothi indikaator helendab
valgelt.
PUHASTAMINE
Teie kõrvaklapid ei vaja perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada pehma kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.
VARUOSAD JA TARVIKUD
Varusosi ja tarvikuid saab tellida Bose ametliku maaletooja Tedra Trading OÜ kaudu või volitatud edasimüüjatelt. Vaata infot:
https://www.tedra.ee
GARANTII
Garantii tingimuste kohta saate infot: https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi
TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:
Kõrvaklapid ei lae - Veenduge, et USB-kaabel oleks ühendatud; Kui Te kasutate laadimiseks arvutit, siis veenduge, et arvuti oleks
sisse lülitatud ning USB sisend oleks töökorras; Kui ilmub punane indikaator on toa temperatuur liiga soe/külm; Lülitage
kõrvaklapid sisse ja siis välja ning eemaldage USB- kaabel ning seejärel ühendage uuesti.
Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei loo ühendust - Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks
sisselülitatud; Lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse; Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse. Tühjendage
ühendatud Bluetooth seadmete nimekiri, vajutades ja hoides all 10 sekundit Bluetooth nuppu; Proovige ühendada kõrvaklappe
mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.
Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei hakka ühendust looma - Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks
sisselülitatud; Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse; Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et
veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras; Veenduge, et Te poleks seadmest kaugemal kui 10 meetrit; Lülitage Bluetooth lähedal
olevatel seadmetel välja; Lülitage seade välja ning seejärel sisse tagasi; Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega,
et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.
Halb või puuduv heli ühendatud seadmest - Veenduge, et seade striimiks muusikat ning heli poleks vaigistatud; Veenduge, et
seade toetab A2DP striimingut; Proovige mõnda teist programmi ja lugu; Veenduge, et Te pole seadmest kaugemal kui 10
meetrit; Veenduge, et lähedal poleks mõnda segavat seadet (Bluetooth seadmed, mikrolaineahi, telefonid); Vähendage
töötavate aplikatsioonide arvu ning lülitage seadmes välja Wi-Fi.
Halb või puuduv heli kõrvaklappides - Kui kasutate Bluetooth seadet siis veenduge, et moodul oleks kindlalt ühendatud; Kui
kasutate helikaablit siis veenduge, et oleks kindlalt ühendatud; Proovige mõnda teist laulu või programmi; Proovige mõnda teist
seadet.
Heli ei vasta videole - Proovige mõnda teist laulu, programmi ja vajadusel teist seadet.
Lühike patarei eluiga - Laadige patarei täielikult täis; Lülitage meeldetuletavad helid ühendatud seadmes välja; Mõned seadmed
võivad patarei eluiga oluliselt vähendada.

