TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge paigaldage soojuskehade lähedusse.
8. Puhastage ainult kuiva lapiga.
9. Kasutage toodet ainult siseruumides.
SISU
Bose Bassi Moodul 700, toitejuhe
SOOVITUSED
• Ärge asetage bassi moodulile objekte.
• Hoidke bassi moodulist teised juhtmeta seadmed vähemalt 0.3 – 0.9m kaugusel.
• Asetage bassimoodul tasasele pinnale.
• Veenduge, et valitud koha läheduses oleks pistik.
• Ärge asetage bassi moodulit külili või tagurpidi.
BASSI MOODULI VOOLUGA ÜHENDAMINE
1. Ühendage toitejuhe bassi mooduli taha POWER sisendisse.
2. Teine toitejuhtme ots ühendage pistikuga.
BASSI MOODULIGA ÜHENDAMINE
Ühendamine kasutades Bose Music rakendust
1. Bose Music rakenduses, valige My Bose ekraanilt enda soundbar.
2. Vajutage soundbari pildile ekraani all paremas nurgas.
3. Vajutage Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers
Ühendamine kasutades Soundtouch 300 pulti
1. Vajutage enda soundbar puldil SoundTouch nuppu
2. Vajutage ja hoidke all number 7 nuppu, kuni ühenduse tuluke hakkab
soundbaril valgelt vilkuma.
3. Kui ühendus on loodud, kuulete heli. Bassi mooduli taga olev tuluke ja
soundbaril olev tuluke helendavad valgelt.
Heli kontrollimine
1. Lülitage enda TV sisse.
2. Kui kasutate kaabel/satelliit TV’d või muud teist allikat:
a. Lülitage see allikas sisse.
b. Kui see allikas on ühendatud Teie TV’ga, siis valige sobiv TV sisend.
3. Lülitage soundbar sisse. Peaksite kuulma bassi moodulist tulevat heli.
Teise bassi mooduli ühendamine (valikuline)
Teise bassi mooduli ühendamine võib tagada parema ja võimsama bassi.
Asetage iga bassi moodul erinevasse kohta, et leida neile parimad asukohad. Peale moodulite paigaldamist, tehke läbi
ADAPTiQ audio kalibratsioon. Teine bassi moodul võib olla nii Bose Bass Module 700 või ka Acoustimass 300 bassi
moodul.
Lifestyle 650/600 kodu meelelahutussüsteemiga ühendamine
1. Vajutage Lifestyle 650/600 puldil SETUP.
2. UNIFY menüüst valige Speaker Management ja siis valige Setup Second Bass Module.
3. Järgige ekraanil olevaid juhiseid teise bassi mooduli ühendamiseks.
ADAPTiQ AUDIO KALIBRATSIOONI LÄBIVIIMINE BOSE MUSIC RAKENDUSE ABIL
1. Valige Bose Music rakenduses My Bose ning valige sealt enda soundbar.
2. Vajutage soundbari pildile ekraani all paremas nurgas.
3. Vajutage Settings > ADAPTiQ > Run Again.

ADAPTiQ AUDIO KALIBRATSIOON SOUNDTOUCH 300 PULDI ABIL
1. Ühendage ADAPTiQ peakomplekt SoundTouch 300 soundbariga ADAPTiQ
sisendi abil.
2. Pange ADAPTiQ peakomplekt endale pähe.
3. Vajutage puldil SoundTouch nuppu
4. Vajutage ja hoidke all number 8 nuppu kuni TV valgus ja Bluetoothi valgus
helendavad soundbaril roheliselt. ADAPTiQ audio kalibratsioon algab.
5. Järgige heli juhiseid kuni ADAPiQ protsess on läbi.
6. Ühendage ADAPTiQ peakomplekt soundbari küljest lahti ja pange see ära.
BASSI SEADETE MUUTMINE BOSE MUSIC RAKENDUSE ABIL
1. Valige Bose Music rakenduses My Bose ning sealt valige enda soundbar.
2. Vajutage soundbari pildile ekraani all paremas nurgas.
3. Vajutage Adjustments, et muuta bassi seadeid.
BASSI SEADETE MUUTMINE SOUNDTOUCH 300 PULDI ABIL
1. Vajutage SoundTouch 300 puldil nuppu BASS.
BASSI TUGEVUS

VALGUSE INDIKAATOR

2.
a.
b.
3.

Muudke bassi tugevust järgnevalt:
Vajutage
nuppu, et bassi suurendada
Vajutage
nuppu, et bassi vähendada
Vajutage BASS nuppu. (See salvestab valiku)

Bassi seadete lähtestamine
Vajutage ja hoidke puldil all BASS nuppu kuni SoundTouch
tuluke vilgub soundbaril kaks korda.
Bassi seaded on siis lähtestatud tehaseseadetele.

STAATUSE INDIKAATOR
Moodli taga asuv tuluke näitab süsteem staatust.
Helendab valgelt – Soundbariga ühendatud
Vilgub valgelt – Laeb alla tarkvara uuendust
Helendab kollakalt (tuhm) – Pole soundbariga ühendatud
Vilgub kollakalt – Valmis soundbariga ühendama
Välja lülitatud – Energiasäästu režiimil
Vilgub punaselt – Viga – võtke ühendust Bose klienditeenindusega
BASSI MOODULI PUHASTAMINE
• Ärge ajage mooduli avauste juurde ega mooduli peale vedelikke.
• Ärge kasutage bassi mooduli juures aerosoole.
• Puhastage bassi moodulit väljast ainult pehme ja kuiva lapiga.
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:
Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel – Veenduge, et Bose Music rakendus oleks Teie seadmega ühilduv.
Bassi moodul ei ühendu soundbariga – Veenduge, et staatuse indikaator vilguks kollakalt, viitamaks sellele, et bassi
moodul on valmis ühenduma; Korrage ühendamise protsessi; Kui bassi moodul oli eelnevalt soundbariga ühendatu, siis
lähtestage bassi mooduli ühendus; Ühendage bassi moodulil ja soundbaril toitejuhtmed lahti, oodake 30 sekundit ja
ühendage nad jälle vooluga.
Katkendlik või puuduv heli – Võtke vaigistus maha või keerake volüümi juurde; Veenduge, et soundbar mängiks heli;
Veenduge, et staatuse indikaator helendab valgelt; Katsetage erinevaid allikaid; Korrage ühenduse protsessi; Kui bassi
moodul oli eelnevalt soundbariga ühendatu, siis lähtestage bassi mooduli ühendus.
Bassi moodulist tuleb halb või moonutatud heli – Katsetage erinevaid allikaid; Asetage bassi moodul vastavalt
paigaldamise juhiste järgi; Tehke läbi ADAPTiQ audio kalibratsioon.
Bass on liiga tugev või madal – Kohandage bassi seadeid; Tehke läbi ADAPTiQ audio kalibratsioon; Viige bassi moodul
eemale seintest ja nurkadest.
EI SAA LÕPULE VIIA ADAPTiQ AUDIO KALIBRATSIOONI SOUNDTOUCH 300 SOUNDBARIGA
Kui Te ei saa enda ADAPTiQ audio kalibratsiooni lõpule viidud enda SoundTouch 300 soundbariga, siis kuulake, mis vea
häälkäsklus teile esitab:
Vea sõnum 1 – ADAPTiQ peakomplekti mikrofon ei tuvasta heli
• Veenduge, et kõik kaablid oleksid korrektselt kinnitatud.
• Ühendage ADAPTiQ peakomplekt soundbari küljest lahti ja siis sisestage see uuesti tagasi.
• Veenduge, et peakomplekti mikrofoni avaus ei oleks blokeeritud.
• Teie ADAPTiQ peakomplekt võib olla kahjustatud. Kontakteeruge Bose klienditeenindusega.
Vea sõnum 2 – Ruumis on liiga vali
• Jooksutage ADAPTiQ kalibratsioon uuesti siis, kui ruumis on vaikne.
Vea sõnum 3 – ADAPTiQ peakomplekt on kõlaritele liiga lähedal
• Viige ADAPTiQ peakomplekt kõlaritest eemale.
Vea sõnum 4 – Kuulamise asukohad on liiga sarnased
• Liikuge 0.3 – 0.6 m kaugusele enda eelmisest asukohast.
Vea sõnum 5 – ADAPTiQ peakomplekt ei saa teha mõõteid kuna liikusite
• Hoidke enda pead paigal.
SOUNDBARIGA ÜHENDUSE LÄHTESTAMINE
Kui bassi moodul enam soundbariga ei ühendu, siis lähtestage bassi mooduli
juhtmevaba ühendus. Selleks, et ühendust lähtestada, vajutage bassi mooduli taga
olevat nuppu.
Kui bassi moodul soundbariga uuesti ühendatud on, kuulete heli ja indikaator bassi
mooduli taga helendab valgelt.
BASSI MOODULI LÄHTESTAMINE
1. Vajutage ning hoidke all bassi mooduli taga olevad nuppu kuni süsteemi
staatuse indikaator vilgub valgelt. Kui lähtestamine on läbi, siis indikaator
vilgub kollakalt.
2. Ühendage bassi moodul soundbariga.
AUDIO KAABLIGA ÜHENDAMINE
1. Ühenda üks 3.5mm audio kaabli ots bassi mooduli BASS IN sisendisse.
2. Ühenda kaabli teine ots soundbari taha sisendisse nimega BASS või ACOUSTIMASS

