SoundLink® Micro Bluetooth kõlar
OHUTUS
• Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
• Vältige seadme laadimist äikese ajal.
• Kasutage vaid Bose poolt kinnitatud aksessuaare.
HOIATUSED
• Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta
Teie implanteeritavat meditsiinilist seadet.
• Vältige laadimiskapsli juppideks võtmist, purustamist ja kokkupuudet tulega.
• Vältige katkise või modifitseeritud laadimiskapsli kasutamist.
• Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
BOSE CONNECT APP
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?
• Lülitada sisse Find My Buds funktsioon
• Kohandada enda kõlari elamust:
o Panna enda kõlarile nimi
o Valida häälkäskluse keel või keelata häälkäsklused
o Reguleerida ooterežiimi taimerit
• Leida vastused korduma kippuvatele küsimustele
• Ühenda kaks Bose kõlarit, et mängida Party või Stereo režiimis.
SISALDAB
• Bose® SoundLink® Micro Bluetooth kõlar
• USB-kaabel
RIHMA SÄTTIMINE
Te saate lihtsalt rihma sättida, et kõlarid transportida. Kõlari turvamiseks, kinnitage see objektile nagu näiteks jalgratta
käeraamile või seljakoti rihmale.
VEEKINDLUS
Teie kõlar on pritsmete- ja veekindel. See on hinnatud IPX7 ja IPX4 tasemel. See tähendab, et saate kõlari võtta ühe
meetri sügavusele vette kuni 30 minutiks. Seda võib kasutada ka dušši all olles või väljas vihma ning lumega olles.
HOIATUS: Ärge minge kõlariga sügavamale kui 1 meeter.
SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
Vajutage toitenuppu. Aku indikaator helendab valgelt.
See taimer säästab akut, lülitades seadme välja, kui see pole kasutuses olnud viimase 20 minuti jooksul. (Selleks, et
muuta režiimi aktiveerumise aega, kasutage Bose® Connect rakendust.
Automaatse väljalülitamise taimeri välja lülitamine
Vajutage ning hoidke korraga all nii + kui ka
nuppu. Seejärel kuulete “Auto-off disabled”. Korrage protsessi, et
režiim uuesti aktiviseerida.
KÕLARI FUNKTSIOONID

HELISTAMISE FUNKTSIOONID
Häälkäskluste teavitused
Teie kõlar tuvastab sissetulevad kõnede
helistajad ära Teie kontaktiraamatu järgi.
(NB: Kui lülitate välja häälkäskluste
teavitused, lülitate Te välja ka
häälkäsklused)
Häälkäskluste ligipääs
Kõlari mikrofon töötab kui Teie
mobiilseadme mikrofoni laiendi. Kasutades
nuppu, saate ligi häälkäskluste erinevatele
funktsioonidele.

KÕLARI LAADIMINE
1. Sisestage USB-kaabli väiksem ots kõlari USB pesasse.
2. Teine USB-kaabli ots ühendage seinalaadjaga või arvutiga, mis on sisse lülitatud. Laadides, vilgub viimane
akuindikaator valgelt. Kui aku on täiesti täis laetud, siis helendavad kõik 5 indikaatorit valgelt.
Aku laadimise aeg
Selleks, et aku saaks täis laetud, laske neil laadida umbes 4 tundi. Täislaetuna töötab kõlar kuni 6 tundi.
Aku laetuse taseme kuulmine
Iga kord kui kõlari sisse lülitate, teavitab häälkäsklus kõlari aku laetuse taseme. Kui kõlar on kasutuses, annab häälkäsklus
teada, kui akut on laadida vaja. Kui kõlar pole kasutuses, siis hoidke see kuskil jahedas kohas.
HOIATUS: Ärge hoidke enda kõlarit pikka aega täislaetuna või kui täislaadimiseni on vähem kui 10%.
BLUETOOTH INDIKAATOR
Ühendage kõlar, kasutades Bluetooth menüüd
enda mobiilseadmes
1. Olles kõlari sisse lülitanud, vajutage ning
hoidke all Bluetooth nuppu kuni kuulete “Ready to
connect,” ning Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmes Bluetooth sisse.
3. Valige seadmete nimekirjast enda kõlar.
Saades enda seadme ühendatud, teatab kõlarist tulev häälkäsklus „Connected to <seadme nimi>“ ja Bluetoothi
indikaator helendab valgelt.
Mobiilseadme lahti ühendamine
Lülitage enda mobiilseadmes Bluetooth välja.
Mobiilseadme taasühendamine
Kui kõlar on sisselülitatud, siis ühendab kõlar automaatselt kahe viimase ühendatud mobiilseadmega.
ROHKEMATE MOBIILSEADMETE ÜHENDAMINE
Te saate kõlari ühildusnimekirja salvestada kuni 8 seadet ning Teie kõlar saab mängida korraga kahelt seadmelt.
Selleks, et ühendada veel üks seade, laadige alla Bose® Connect rakendus või kasutage Bluetooth menüüd enda
mobiilseadmel.
Märkus: Te saate mängida audiot korraga ainult ühelt seadmelt.
ÜHENDATUD MOBIILSEADMETE TUVASTAMINE
Selleks, et kuulda, mis seadmed hetkel ühendatud on, vajutage Bluetoothi nuppu.
KAHE ÜHENDATUD MOBIILSEADME VAHEL VAHETAMINE
1. Pange esimesel seadmel audio pausile.
2. Mängige audiot teiselt seadmelt.
EENEVALT ÜHENDATUD MOBIILSEADME TAASÜHENDAMINE
1. Vajutage Bluetoothi nuppu, et kuulda, milline seade on ühendatud.

2. Vajutage uuesti Bluetoothi nuppu kolme sekundi jooksul, et ühendada järgmine seade kõlari ühildusnimekirja.
3. Korrake, kuni kuulete õige seadme nime.
4. Mängige ühendatud seadmelt audiot.
KÕLARI ÜHILDUSNIMEKIRJA PUHASTAMINE
1. Vajutage ja hoidke all Bluetoothi nuppu 10 sekundit kuni kuulete „Bluetooth device list cleared.“
2. Kustutage kõlar enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast. Kõik seadmed on puhastatud ning kõlar on valmis
ühendama.
AKU INDIKAATOR
• Laadimisel vilgub viimane akuindikaator. Kui kõik viis indikaatorit helendavad vilkumata, siis on aku täis laetud.
• Selleks, et visuaalselt aku laetuse taset näha, vajutage toitenuppu ning vaadake akuindikaatoreid.
• Iga põlev indikaator kujutab 20% akut. (Näiteks 3 tulukest tähendab 60% akut)
HÄÄLKÄSKLUSED
Häälkäsklused juhatavad Teid läbi Bluetooth ühenduse protsessist, annavad teada aku tasemest ning
tuvastavad ühendatud seadmed. Te saate häälkäsklusi kohandada kasutades kõlaril olevaid nuppe.
Soovitus: Te saate hallata häälkäsklusi ka Bose® Connect rakenduse kaudu.
OLEMASOLEVAD KEELED
Järgnevad keeled on juba eelnevalt Teie kõlarisse installeeritud: inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani, korea,
itaalia, portugali, rootsi, hollandi, vene, poola.
Keele muutmine
Kui Te kõlari esmakordselt sisse lülitate, siis on kõik häälkäsklused inglise keeles. Selleks, et keelt muuta:
1. Vajutage ning hoidke korraga all – kui ka
nuppu kuni kuulete häälkäsklust, mis pakub Teile esimest
keelevalikut.
2. Vajutage + või -, et navigeerida keelte nimekirjas.
3. Kui kuulete endale sobivat keelt, siis valiku kinnitamiseks vajutage ja hoidke all
nuppu.
Häälkäskluste väljalülitamine
Vajutage ning hoidke all korraga + ja – nuppu kuni kuulete “voice prompts off”. Korrake protsessi, et häälkäsklused
uuesti aktiveerida.
ÜHENDAGE ENDA MOBIILSEADE KASUTADES BOSE® CONNECT RAKENDUST (SOOVITATUD)
1. Lülitage kõlar sisse.
2. Tõmmake alla Bose Connect rakendus ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Saades enda seadme ühendatud, teatab kõlarist tulev häälkäsklus „Connected to <seadme nimi>” ja Bluetoothi
indikaator helendab valgelt.
ÜHENDAGE KÕLARID MANUAALSELT
Party režiim
1. Veenduge, et mõlemad kõlarid on sisselülitatud.
2. Veenduge, et üks kõlaritest on ühendatud Teie mobiilseadmega.
3. Vajutage mobiilseadmega ühendatud kõlaril korraga Bluetooth ning + nuppu.
4. Laske nupud lahti kui kuulete “Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose
device.”
5. Teisel kõlaril vajutage ja hoidke korraga all Bluetooth ja – nuppu.
6. Nii pea, kui kuulete heli, laske nupud lahti. 10 sekundi pärast, kuulete kuidas mõlematest kõlaritest kostub
“Party mode”. Party režiim on aktiivne ning saate nüüd mõlemast kõlarist korraga audiot lasta enda
mobiilseadme kaudu.
7. Optimaalseks kogemuseks, asetage enda kõlarid:
• Samasse ruumi või alale õues.
• Nii, et nende vahel poleks takistusi.
Stereo režiim
1. Seadke enda kõlarid Party režiimile.
2. Ühel kõlaril vajutage korraga Bluetooth ning + nuppu.
3. Laske nupud lahti kui kuulete “Stereo mode.” Te kuulete “left” vasakust kõlarist ning “right” paremast kõlarist.
Stereo režiim on aktiivne ning saate nüüd mängida audiot stereosüsteemiga enda mobiilseadme abil.
4. Optimaalseks kogemuseks, asetage kõlarid:
• Samasse ruumi või alale õues.

• Üksteisest 3 meetri kaugusele nii, et nende vahel poleks takistusi.
• Nii, et Teie kaugus mõlemast kõlarist oleks võrdne.
Party ja Stereo režiimi vahel vahetamine
Vajutage kummagi kõlari peal korraga Bluetooth ja + nuppu.
Party ja Stereo režiimi väljalülitamine
Lülitage teine kõlar välja.
KÕLARI PUHASTAMINE
Kõlar võib vajada perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada niiske 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:
Voolu pole (aku) – Aku võib olla kaitserežiimil või laadimata. Ühendage enda kõlar pistikuga või arvutiga, mis on sisse
lülitatud.
Kõlar ei ühildu mobiilseadmega – Lülitage mobiilseadmel Bluetooth välja, puhastage ühildusnimekiri ning proovige
uuesti kõlariga ühendada; Ühendage teise mobiilseadmega.
Kõlarid ei ühenda omavahel manuaalselt – Laadige alla Bose Connect rakendus, et proovida selle kaudu kõlareid
ühendada; Teie teine kõlari ei pruugi toetada Party ega Stereo režiimi.
Heli pole – Veenduge, et häälkäsklused on sisselülitatud. Vajutage Bluetooth nuppu, et kuulda hetkel seotud seadet;
Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Olge mobiilseadmega kõlarile
piisavalt lähedal (alla 9 meetri kaugusel).
Halb heli kvaliteet – Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Ühendage
teine mobiilseade lahti; Lülitage kõik heli parandavad ja muutvad seaded välja.
Kõlar ei lae – Veenduge, et kaabel oleks mõlemas otsas korrektselt ühendatud; Proovige mõnda teist laadimisallikat;
Lülitage kõlar välja ja siis uuesti sisse tagasi.
Mikrofon ei reageeri helile – Veenduge, et mikrofoni ava poleks millegagi kaetud; Proovige uuesti helistada; Proovige
teist mobiilseadet.
Mobiilseade ei reageeri nupuvajutustele – Kõik nuppude funktsioonid pole mõndadele mudelitele saadaval; Proovige
teist seadet.

