Bose Noise-masking Sleepbuds
TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
1. Selleks, et vältida juhuslikku Sleepbudside allaneelamist hoidke need lastest ja koduloomadest eemale.
2. Ärge laske lastel Sleepbudse kasutada.
3. Puhastage Sleepbudse ja laadimiskapslit ainult kuiva lapida.
4. Kasutage ainult maaletooja poolt kinnitatud tarvikuid/aksessuaare.
HOIATUS
• Vältige toote kokkupuudet vee, vihma, teiste vedelike või lumega.
• Ärge kasutage sleepbudse olukordades, kus ümbruses olevate helide mitte kuulmine võib Teid ohtu seada.
• Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta Teie implanteeritavat
meditsiinilist seadet.
• Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
• Vältige laadimiskapsli kasutamist ettenähtust suurema elektrilise väljundiga.
• Ärge kasutage seadeldist kõrgemal kui 2000m merepinnast.
• Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
BOSE SLEEP RAKENDUS
Laadige alla Bose Sleep rakendus, mida Teil on vaja, et kontrollida enda Sleepbudse, muuta Sleepbudside nime, valida summutamise
helisid, seada üles äratuskell, muuta volüümi ning muuta rohkem seadeid.
Valige kohane volüüm
Selleks, et leida tasakaal helide vahel, mida tahate kaotada ja helide vahel, mida tahate jätta, et tajuda ümbrust paremini, valige enda
soovidele vastav volüüm. Volüüm peaks olema piisavalt kõrge, et summutada kõik und häirivad helid, aga mitte nii kõrge, et Te ei
kuuleks vajaminevaid helisid.
KOMPLEKT SISALDAB
Häält summutavad Sleepbudsid, kaasaskantav laadimiskapsel, reisikott, StayHear+ Sleep otsikud: Suured (mustad) ja väikesed (valged),
USB toiteallikas, toiteadapterit, USB juhe.
KONTROLLFUNKTSIOONID
Laadimiskapsli avamine
Võtke laadimiskapsel nii ette, et Bose logo oleks peal pool ning libistage laadimiskapsli kate endast eemale.
Sees helendavad valgused näitavad aku hetkest taset ning Sleepbudside laadimisstaatust.
Sisselülitamine
Võtke Sleepbudsid laadimiskapslist välja.
Väljalülitamine
Asetage Sleepbudsid laadimiskapslisse tagasi. Kui need on korrektselt sisse tagasi asetatud, siis vastavad
tulukesed vilguvad valgelt.
Õigete StayHear+ magamisotsikute valimine
Kõige paremaks lärmi summutamiseks ja stabiilsuseks on oluline valida õige magamisotsiku suurus. Valige
suurus, mis on Teie jaoks kumbaski kõrvas kõige mugavam. Võite kasutada kummagi kõrva jaoks erinevat
suurust. Veenduge, et panete Sleepbudi, millel on peal L vasakusse kõrva ning selle, millel on R, paremasse
kõrva.
Sleepbudside kõrva paigutamine
1. Asetage Sleepbudsid enda kõrva nii, et Bose logo oleks väljapoole.
2. Keerake Sleepbud kõrvas tagasi nii, et see kinnitub kohale.
3. Asetage Sleepbudi tiib enda kõrva kumerusse.

StayHear+ magamisotsikute vahetamine
1. Hoidke kinni Sleepbudi kerest, võtke kinni otsikust ning tõmmake see õrnalt ära.
2. Seadke kõrgendatud riba avause lähedal paralleelseks nii otsikul kui ka kerel. Sisestage otsik avausse.
3. Veenduge, et otsik on õigesti sisse paigutatud. Bose logo peaks olema kirjaga väljapoole õiget pidi ning mõlemad laadimise
kontaktpunktid peaksid olema näha.

Sleepbudside laadimine
1. Asetage Sleebudsi laadimise kontaktpunktid täpselt laadimiskapsli omadega. Parem kõrvaklapp paremale poole ja vasak vasakule
poole.
2. Asetage Sleepbudid niimoodi laadimiskapslisse, et need läheksid magneetiliselt oma kohale. Laadimisvalgus vilgub valgelt.
Laske Sleepbudsidel laadida kuni kaheksa tundi, et need täiesti täis saaksid laetud. (Täis laetuna peavad nad vastu 16 tundi)
Aku taseme kontrollimine
Te saate kontrollida aku laetuse taset nii neid kasutades, kui ka siis, kui need ise laevad.
Kasutades
Bose Sleep rakenduses, vaadake kodulehe keskele, et näha Sleepbudside aku taset.
Laadides
Kui Te asetate Sleepbudi laadimiskapslisse, siis vilgub valgus vastavalt aku tasemele.
Laadimiskapsli laadime
Laadimiskapsel laeb sel ajal, kui Te olete Sleepbudsid selle sisse pannud ning ei kasuta neid.
1. Ühendage USB juhtme väiksem ots laadimiskapsli tahaküljele.
2. Teine ots sisestage toiteadapteri külge.
3. Sisestage USB toiteadapter pistikusse.
Kui Sleepbudsid pole laadimiskapslis, siis laske laadimiskapslil 3 tundi laadida, et see täis
saaks.
Aku tase
• Kui kõik 5 tulukest helendavad, siis on kapsli aku täis.
• Kui ainult 1 tuluke helendab, siis on kapsli aku madal. Laadige akut.
Aku säästmine
Aku säästmise režiim säästab akut pikemas perspektiivis. Sleebudsid lülituvad välja, kui need on jäetud laadimiskapslisse kauemaks, kui
üheks nädalaks. Selleks, et Sleepbudsid siis taas üles äratada, ühendage laadimiskapsel vooluga ning võtke siis Sleepbudsid sealt välja.
Laadimise valgusribad
Laadimiskapsli sees, nii vasakul kui ka paremal pool, on valgusribad, mis näitavad kummagi Sleepbudsi laadimise staatust.
Vilgub valgelt – Laeb.
Helendab valgelt – Laetud.
Laadimiskapsli aku taseme tulukesed
Iga üks viiest tulukesest kujutab endast 20% akut. (Näiteks kui laadimiskapslil helendab 2 tulukest, siis on sellel 40% akut. Kui laadimisel
viimane tuluke veel vilgub valgelt, siis aku pole veel täis. Kui aku on täis, helendavad kõik tulukesed valgelt ning ei vilgu.
Kui esimene, kolmas ja viies tuluke helendavad, siis on ilmnenud viga. Proovige järgnevaid lahendusi:
• Võtke Sleepbudsid laadimiskapslist välja ning asetage need siis sinna sisse tagasi.
• Taaskäivitage laadimiskapsel.
BLUETOOTH ÜHENDUSED
Mobiilseadme ühendamine
Laadige alla Bose Sleep rakendus ning järgige rakenduses olevaid juhiseid.
Mobiilseadme lahti ühendamine
Kasutage Bose Sleep rakendust, et mobiilseade lahti ühendada. (Saate lihtsalt enda mobiilseadmes ka Bluetoothi välja lülitada ning
sellega enda seadme lahti ühendada).
Mobiilseadme taasühendamine
Kui Sleepbudsid on sisse lülitatud, siis ühenduvad need automaatselt viimati ühenduses olnud seadmega. (Seade peab olema vähemalt
9m kaugusel ning sisse lülitatud)
Laadimiskapsli taaskäivitamine
Selle abil, saate laadimiskapsli jõuga sisse ja välja lülitada. See võib aidata lahendada laadimisega tulenevaid probleeme.

Selleks, et laadimiskapslit taaskäivitada, sisestage peenike kirjaklamber USB sisendi läheduses
olevasse väiksesse auku. Suruge seni sisse kuni kuulete klõpsu.
Laadimiskapsli uuendamine
Bose Sleep rakendus teavitab Teid, kui uus uuendus on saadaval Teie laadimiskapsli jaoks.
Selleks, et kapslit uuendada, laadige arvutisse alla Bose Updater programm.
Sleepbudside ja laadimiskapsli puhastamine
Stayhear+ magamisotsikud – Eemaldage otsikud Sleepbudside küljest ning peske neid leige
veega. (Veenduge, et kuivatate need enne tagasipanekut korralikult ära.
Sleepbuds otsikud – Puhastage ainult kuiva, pehme vatiga või millegi sarnasega. Ärge kunagi pange midagi otsiku sisse.
Laadimiskontaktid Sleepbudsidel ja laadimiskapslis – Puhastage ainult kuiva, pehme vatiga.
Laadimiskapsel – Puhastage ainult kuiva, pehme vatiga või millegi sarnasega.
ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII
Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: https://www.tedra.ee
Garantii tingimuste kohta saate infot: https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi
TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:
Voolu pole – Sleepbudsi patareid võivad olla akusääste režiimil või aku on lihtsalt tühjaks saanud. Ühendage laadimiskapsel vooluga
ning siis laadige enda Sleepbudse.
Sleepbudsid ei ühendu mobiilseadmega – Lülitage seadmel Bluetooth välja ning siis sisse tagasi; Ühendage laadimiskapsel vooluga ning
võtke siis Sleepbudsid kapslist välja; Asetage Sleepbudsid laadimiskapslisse ning kontrollige Sleepbudsi laadimistulukesi. Laadige
Sleepbudse; Taaskäivitage enda seade ning proovige uuesti; Ühendage teise seadmega; Taaskäivitage laadimiskapsel.
Sleepbudsid ei lae – Veenduge, et Sleepbudsid on korrektselt kapslisse paigutatud; Vaadake laadimiskapsli aku laadimistulukesi
veendumaks, et selle aku tühi poleks; Veenduge, et StayHear+ magamisotsikute laadimiskontaktid oleksid kenasti nähtavad keha küljes;
Veenduge, et laadimiskontaktid oleksid tolmust ning muust mustusest puhtad; Taaskäivitage laadimiskapsel.
Laadimiskapsel ei lae – Veenduge, et mõlemad USB otsad oleksid ühendatud; Ühendage USB juhe toiteallikaga; Kasutage mõnda muud
USB kaablit; Kasutage mõnda muud pistikut; Taaskäivitage laadimiskapsel; Veenduge, et laadimiskapsli tulukesed ei kuvaks vea
tulukeste kombinatsiooni.
Sleepbudsid on ebamugavad – Veenduge, et mõlemad Sleepbudsid oleksid turvaliselt Teil kõrvas; Veenduge, et kasutate õige
suurusega StayHear+ magamisotsikud kummagi kõrva jaoks; Veenduge, et Teie magamisotsikud oleks korrektselt Sleepbudside külge
kinnitatud.
Heli pole – Tõstke hetkel summutatava heli volüümi Bose Sleep rakenduses; Veenduge, et Sleepbudsid oleksid laetud; Ühendage mõne
teise mobiilseadmega.
Halb heli kvaliteet – Veenduge, et mõlemad Sleepbudsid oleksid turvaliselt Teil kõrvas; Veenduge, et kasutate õige suurusega
StayHear+ magamisotsikud kummagi kõrva jaoks; Puhastage ära kõik magamisotsikutesse kogunenud tolm või vaik.
Sleepbudsid ei püsi kõrvas - Veenduge, et mõlemad Sleepbudsid oleksid turvaliselt Teil kõrvas; Veenduge, et kasutate õige suurusega
StayHear+ magamisotsikud kummagi kõrva jaoks.
StayHear+ magamisotsik kukub küljest ära – Kinnitage otsik korrektselt Sleepbudsi külge; Puhastage otsikuid.

