TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lugege neid juhiseid.
Hoidke need juhised alles.
Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
Järgige kõiki juhiseid.
Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
Ärge paigaldage soojuskehade lähedusse.
Puhastage ainult kuiva lapiga.
Ärge kasutage toodet vee läheduses
Kasutage toodet ainult siseruumides.

SISU

Bose helisummutavad kõrvaklapid 700, kõrvaklappide ümbris, USB-C - USB-A juhe, Audiojuhe

BOSE MUSIC RAKENDUS

Bose Music rakendus laseb Teil üles seada ja kontrollida erinevate mobiilsete seadete kaudu kõrvaklappe.

Laadige alla Bose Music rakendus
1.
2.

Laadige enda mobiilsele seadmele alla Bose Music Rakendus.
Järgige rakenduses ette antud juhiseid.

Lisage kõrvaklapid olemasolevale kasutajale
1.
2.

Bose Music rakenduses, vajutage My Bose ekraanil + nuppu.
Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

Kõrvaklappide kohendamine
1.
2.
3.

Välimist kõrvaklapi külge enda poole hoides, võtke julgelt kinni kõrvaklappide ühendusosast.
Teise käega liigutage kõrvaklappi üles ja alla, vastavalt soovile.
Korrake samme 1-2 mõlema kõrvaklapi poole peal.

Nuppude asukohad ja funktsioonid

Kõrvaklappide sisemistel külgedel on kummalgi pool märgitud kas L (vasak kõrvaklapi pool) või R
(parem kõrvaklapi pool). Paremal pool on kaks nuppu ja vasakul pool üks nupp.

MEEDIA KONTROLLIMISE JA VOLÜÜMI FUNKTSIOONID
Toide sisse/välja
Vajutage Toite/Bluetoothi nuppu.
Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, kuulete heli, ning staatuse tuluke helendab.

Automaatne väljalülitamine

Automaatne väljalülitamine säästab kõrvaklappide akut. Kõrvaklapid lülitavad end automaatselt 10
minuti jooksul välja, kui Te neid liigutanud pole. Selleks, et kõrvaklapid uuesti üles äratada, vajutage Toite/Bluetooth nuppu.

Puutetundlik ala

Puutetundlik ala asetseb parempoolse kõrvaklapi eespoolses osas.

Mängi/paus

Vajutage kaks korda, et audiot mängida või pausile panna.

Edasi minemine

Libistage sõrmega tagant ette poole, et minna järgmise loo peale.

Tagasi minemine
Libistage sõrmega eest taha poole, et minna eelmise loo peale.

Volüümi muutmine

Libistage sõrmega alt ülesse, et tõsta volüümi.
Libistage sõrmega ülevalt alla, et langetada volüümi.

HELISTAMISE FUNKTSIOONID
Võta vastu/lõpeta kõne

Vajutage kaks korda, et kõne vastu võtta või lõpetada.

Vastutulevast kõnest keeldumine

Puudutage ja hoidke all 1 sekund, et keelduda vastutulevast kõnest.

Kõne vaigistamine

Kõnes olles, vajutage Voice Assistant nuppu, et vaigistada mikrofon.

Kõne teated
Helikäsklused annavad teada, kui on tulemas sissetulev kõne ning mis on kõne staatus. Et kõne teated välja lülitada, peate minema
Bose Music rakenduse seadetesse.

Otseteede seadistamine

Te saate luua otsetee ‘puuduta ja hoia all’ toimingule, et teha ühte kahest:
• Teatada aku tase (vaikimisi).
• Lülita sisse/välja äratuse sõna Amazon Alexa jaoks.

HÄÄLE ASSISTENDI SEADED

Te saate enda kõrvaklappide kaudu kiiresti ja lihtsalt ligi pääseda Google Assistantile,
Amazon Alexale või häälkäskluste võimalustele enda mobiilsel seadmel. Selleks, et üks
neist aktiveerida, kasutage hääle assistendi nuppu.

ENDA HÄÄLE ASSISTENDI ÜLESSEADMINE

Enne alustamise veenduge, et Teie mobiilseadmel oleks internetiühendus. Seadistage
see üles Bose Music rakenduse seadete kaudu.

Google Assistant/Amazon Alexa

Selleks, et üks neist käivitada, vajutage ning hoidke all hääle assistendi nuppu.

GOOGLE ASSISTANT

Räägi Google Assistantiga - Vajutage ning hoidke all hääle assistendi nuppu seni, kuni kuulete heli.
Peale heli, edastage enda käsklus.
Saage teated - Vajutage hääle assistendi nuppu.
Vastake sõnumile - Peale sõnumi saamise teadet, vajutage ning hoidke all hääle assistendi nuppu, et vastata.
Kui olete lõpetanud, laske nupp lahti.
Peatage enda Google Assistant - Vajutage kaks korda hääle assistendi nupule.

AMAZON ALEXA
Alusta Alexa öeldes “Alexa” ja siis öelge näiteks:
“What can you do?” - Alusta Alexaga vestlust
“Play Beethoven” - Mängi muusikat
“Play NPR on TuneIn” - Mängi muusikat kindlasti audio teenusest
“Next song” - Minge edasi järgmisele loole
“What’s the weather?” - Küsige ilma ja planeerige enda päeva
“Add eggs to my shopping list” - Lisage asju enda ostukorvi
“Send a message to Tom” - Saatke sõnumeid
“What new skills do you have?” - Avastage asju, mida Alexa teha oskab
“Stop” - Peatage Alexa

MOBIILSEADME HÄÄLKONTROLLIMINE

Te saate kõrvaklappidega kontrollida ka enda mobiilseadet. Vajutage ja hoidke all hääle assistendi nuppu, et kasutada mobiilseadme häälkontrollimist. Kui kuulete heli, siis see tähendab, et häälkontrollimine on sisselülitatud.

HELISUMMUTAMISE TASEMETE SEADISTAMINE
Valige endale sobiv helisummutuse tase vastavalt tingimustele ja ümbrusele. Mida kõrge on tase,
seda vähem väljaspool tulevat tahtmatut müra Te kuulete. Selleks, et saada kasutada kõiki summutamise tasemeid, kasutage Bose Music rakendust.
Ilma rakenduseta, saate kasutada 3 peamist taset.
Tase 0 - Tagab täieliku läbipaistvuse nii, et kuulete kõike nagu Teil poleks kõrvaklappe isegi
peas.
Tase 5 - Summutab ära madala sagedusega helid, nagu näiteks rongi mürina või tolmuimeja
helid, aga siiski tagab teadlikkuse ümbrusest.
Tase 10 - Maailmatasemel helisummutamine eemaldab kõik välised helid.
Selleks, et vahetada 3 peamist summutustaset, vajutage heli kontrollimise nupule.

VESTLUSE REŽIIM

Vestluse režiim võimaldab Sul mugavalt samaaegselt peatada audio ning annab täieliku teadlikkuse ümbrusest.

Vestluse režiimi sisselülitamine

Vajutage ning hoia heli kontrollimise nuppu sekund all.

Vestluse režiimi väljalülitamine

Vajutage ükskõik millist nuppu ning puudutake puutetundlikku ala.

HELISUMMUTAMINE KÕNE AJAL

Kui Teile helistatakse, siis kõrvaklappidele jääb sama helisummutamise tase ning Self Voice aktiveeritakse. Self Voice aitab Teil
ennast paremini kuulda, kui Te räägite. Te saate summutamise taset muuta kõne ajal, kasutades heli kontrollimise nuppu.
Ainult heli summutamine
Kaotage ära kõik välised helid ilma audiot kaotamata.
1. Hoidke toite/Bluetoothi nuppu all seni, kuni kuulete heli.
2. Valige endale sobiv heli summutamise tase.

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE
1. Ühendage juhtme väiksem ots USB-C pesasse parempoolsel kõrvaklapil.
2. Ühendage juhtme teine ots USB-A seinalaadijasse või arvutisse, mis on sisse lülitatud.
Laadides vilgub aku tuluke valgelt. Kui aku on laetud, siis helendab aku tuluke ühtlaselt valgelt.
Kõrvaklappide täielikuks laadimiseks kulub umbes 2.5 tundi. (15 minutit laadides kestab kõrvaklappide aku 3.5 tundi ja täislaetuna kestavad nad 20 tundi)

AKU TASEME KUULAMINE

Iga kord, kui kõrvaklapid sisse lülitate, ütleb häälteade Teile kõrvaklappide aku taseme. Kui kasutate kõrvaklappe ning aku on
madal, siis tuleb teile häälteade, mis annab seda Teile teada.
Selleks, et kuulda aku taset kõrvaklappe kasutades, puudutage ja hoidke näppu puutetundlikkul alal kuni kuulete häälteadet.

BLUETOOTH TULUKE

Bluetoothi tuluke asetseb parempoolsel kõrvaklapil ja näitab mobiilseadmega ühenduse
staatust.
Vilgub aeglaselt sinakalt - Valmis ühendama
Vilgub sinakalt - Ühendab
Helendab siniselt - Ühendatud
Ei helenda - Välja lülitatud

AKU TULUKE

Bluetoothi tuluke asetseb parempoolsel kõrvaklapil ja näitab aku taset.
Helendab valgelt - 50% kuni 100% akut
Helendab punaselt - Aku peaaegu tühi
Vilgub punaselt - Vajab laadimist
Vilgub punaselt ja valgelt - Viga - võtke ühendust Bose klienditeenindusega.
Vilgub kiiresti valgelt - Uuendage kõrvaklappe

MOBIILSEADMEGA ÜHENDAMINE BLUETOOTHI KAUDU

1. Vajutage ning hoidke all toite/Bluetoothi nuppu, kuni kuulete “Ready to connect another device” ning Bluetoothi tuluke vilgub aeglaselt sinakalt.
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Valige Bluetoothi nimekirjast enda kõrvaklapid.

MOBIILSEADME LAHTIÜHENDAMINE

Kasutage Bose Music rakendust, et enda mobiilseade lahti ühendada.

MOBIILSEADMEGA TAASÜHENDAMINE

Kui kõrvaklapid sisse lülitada, siis ühendavad need automaatselt ära viimati ühenduses olnud mobiilseadmega.

UUE MOBIILSEADME ÜHENDAMINE

Te saate kokku ühendada 8 erinevat seadet enda kõrvklappide seadmete nimekirja ja kõrvaklapid saavad olla aktiivselt ühendatud
korraga kahe seadmega. Selleks, et lisada uus seade mingi Bose Music rakenduse seadetesse.

KAHE ÜHENDATUD MOBIILSEADME VAHEL VAHETAMINE
1. Peatage audio esimesel seadmel
2. Hakkaga audiot mängima teisel seadmel

PUHASTAGE KÕRVAKLAPPIDE SEADMETE NIMEKIRI

1. Vajutage ning hoidke all toite/Bluetoothi nuppu, kuni kuulete “Bluetooth device list cleared”, ning Bluetooth tuluke vilgub
aeglaselt sinakalt.
2. Kustutage kõrvaklapid enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast.

AUDIO KAABLI ÜHENDAMINE

Kasutage audio kaablit siis, kui Teie kõrvaklappide aku on tühi või soovite juhtmega muusikat kuulata.
1. Sisestage 2.5mm kaabli ots paremasse kõrvaklappi.
2. Sisestage teine 3.5mm kaabli ots enda mobiilseadmesse.

KÕRVAKLAPPIDE HOIDMINE

Kõrvaklappide otsi saab pöörata, et neid mugavam hoida oleks.
1. Kohendage kõrvaklapid nii, et need oleks võimalikult üles peakattele lähemale lükatud.
2. Keerage kõrvaklappide klapid sissepoole, et need oleks lapikult.
3. Asetage kõrvaklapid nendele mõeldud ümbrisesse.

KÕRVAKLAPPIDE PUHASTAMINE

Kõrvaklapid vajavad perioodilist puhastamist.
• Puhasta kõrvaklappe väljas poolt kuiva ja pehme lapiga.
• Ärge laske niiskusel minna kõrvaklappide sisse või audio juhtme auku.

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

SEERIANUMBRI ASUKOHAD

• Bose Music rakenduses Technical Info all.
• Karbi peamisel sildil
• Parema kõrvaklapi sees, kõrvaklapi äärispadja all. (Pole soovitatud sealt kaudu vaadata)

TÕRKEOTSING - LEVINUD LAHENDUSED

Kõrvaklapid ei ühendu Bluetooth seadmega - Lülitage Bluetooth välja ja uuesti sisse tagasi; Kustutage kõrvaklapid enda Bluetoothi seadmete nimekirjast ja ühendage need sinna uuesti; Taaskäivitage kõrvaklapid; Puhastage kõrvaklappide seadmete nimekiri ning ühendage seade uuesti.
Kõrvaklapid ei funktsioneeri ülesseadmise ajal - Veenduge, et kasutate kõrvaklappide ülesseadmiseks Bose Music rakendust.
Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel - Veenduge, et Teie seade oleks ühilduv Bose Music rakendusega ning et sellel
oleks minimaalsed süsteemi nõuded; Kustutage Bose music rakendus ning siis laadige uuesti all.
Heli pole - Veenduge, et muusika mängib; Mängige audio mingist muust rakendusest; Taaskäivitage enda seadmed; Kui Teil on
kaks seadet ühendatud, siis peatage esimesel audio ning mängige teise seadmega; Veenduge, et mobiilseade oleks kõrvaklappidel
piisavalt lähedal.
Heli pole (juhtmega ühendus) - Veenduge, et juhe oleks korrektselt ühendatud; Veenduge, et audio mängib; Taaskäivitage enda
seadmed; Mängige audiot mingist muust rakendusest.
Halb heli kvaliteet - Veenduge, et tuulises keskkonnas oleks piisav tase helisummutamist peal; Proovige mängida mingit teist audiot; Mängige audiot mingist muust rakendusest; Ühendage lahti teine seade; Taaskäivitage Bluetooth ühendus; Puhastage Bluetoothi seadmete nimekiri enda mobiilseadmes ja lisage kõrvaklapid sinna uuesti tagasi.
Kõrvaklapid ei lae - Veenduge, et juhe oleks korrektselt kõrvaklappidega ühendatud; Kui kõrvaklapid on saanud liigset kuumust,
siis jahutage need maha ning proovige siis uuesti laadida.
Ei saa kohendada summutamise taset - Taaskäivitage kõrvaklapid; Kasutage Bose Music rakendust, et taset muuta.
Mikrofon ei tööta - Veenduge, et mikrofoni ava ei oleks blokeeritud ega kaetud; Proovi uuesti helistada; Proovige kasutada mõnda
muud mobiilseadet; Veenduge, et Teie mikrofon poleks vaigistatud; Taaskäivitage Bluetoothi ühendus. Puhastage Bluetoothi
seadmete nimekiri enda mobiilseadmes ja lisage kõrvaklapid sinna uuesti tagasi.
Lärmakas keskkond telefoni kõnedeks - Kasutage Bose Music rakendust, et kohendada Self Voice seadet. Saate seda teha
seadete alt; Katsetage mõnda muud summutamise taset.
Kõrvaklappide puutetundlikud käsklused ei tööta - Veenduge, et puudutate parempoolse klapi puutetundlikku ala; Veenduge,
et Teie käed oleksid kuivad; Proovige erineva tugevusega puudutada; Ärge kasutage puutetundlikku ala kinnastega.
Häälkäsklused pole saadaval - Selleks, et häälkäsklused sisse lülitada või neid kohendada, kasutage Bose Music rakendust ja
muutke seadeid seadete menüüst.
Google Assistant ei vasta - Veenduge, et Google Assistant oleks korrektselt üles seatud; Veenduge, et mobiilseadmel oleks interneti ühendus; Veenduge, et olete riigis, kus Google Assistant on saadaval; Veenduge, et kasutate kõik uuemat Google Assistant rakenduse versiooni.
Alexa ei vasta - Veenduge, et Alexa oleks korrektselt üles seatud; Veenduge, et mobiilseadmel oleks interneti ühendus; Veenduge,
et olete riigis, kus Alexa on saadaval; Veenduge, et kasutate kõik uuemat Amazon Alexa rakenduse versiooni; Veenduge, et äratamise sõna oleks aktiivne.

KÕRVAKLAPPIDE TAASKÄIVITAMINE

Kui Teie kõrvaklapid ei funktsioneeri, siis Te saate need taaskäivitada. Kõrvaklappide taaskäivitamine ei kustuta seadeid ega
ühendatud mobiilseadmeid.
1. Ühendage kõrvaklappide küljest kõik juhtmed.
2. Ühendage USB juhe arvutiga või pange seina pistikusse.
3. Vajutage ning hoidke all toite/Bluetoothi nuppu ning samal ajal ühendage USB väiksem ots kõrvaklappide paremas klapis
olevasse USB-C auku.
4. Laske toite/Bluetooth nupp lahti, kui Bluetooth tuluke vilgub sinakalt.

