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 kasutage toodet vee läheduses.
SISU
Bose Audio Päikeseprillid, kandekott, laadimise juhe, riidest kott
FUNKTSIOONID

Sisselülitamine
Vajutage paremal sangal olevale nupule. Staatuse tuluke helendab 2 sekundit valgelt ning siis helendab vastavalt Bluetoothi
staatusele.

Väljalülitamine
Pöörake prillid tagurpidi kaheks sekundiks. Tuluke helendab valgelt ja siis kustub.

Automaatne väljalülitamine
See režiim säästab akut, kui neid ei kasutata. Prillid lülitavad ennast automaatselt välja kui audio on lõppenud ning neid pole
puudutatud 5 minutit. Selleks, et need tagasi sisse lülitada, vajutage paremal sangal olevat toitenuppu.
Meedia funktsioonid
Paremal sangal oleva nupu abil saab kontrollida meediat.
Mängi/paus - Vajutage ühe korra
Järgmine lugu - Vajutage kaks korda
Eelmine lugu - Vajutage kolm korda
Volüümi funktsioonid
Volüümi suurendamiseks või vähendamiseks kasutage enda mobiilseadmel olevaid nuppe või Bose Connect rakendust.

Kõne funktsioonid
Võta kõne vastu - Vajutage ühe korra
Lõpeta kõne - Vajutage ühe korra
Keeldu sissetulevast kõnest - Vajuta ja hoia all 1 sekund
Võta vastu teine sissetulev kõne ja pane praegune kõne ootele - Kõnes olles, vajutage ühe korra
Keeldu teisest sissetulevast kõnest ning jää praegusesse kõnne - Kõnes olles, vajutage ja hoidke all 1 sekund
Vahetage kahe kõne vahelt - Olles mitmes kõnes korraga, vajutage kaks korda
Loo grupikõne - Olles mitmes kõnes korraga, vajutage ja hoidke all 1 sekund
LIGIPÄÄS HÄÄLKONTROLLIMISELE
Vajutage ning hoidke all paremal sangal olevat nuppu. Kui kuulete heli, siis on häälkontrollimine aktiveeritud.
AKU
Laadimine
1. Kohandage laadija ots korrektselt paremal sangal asuva laadijapesaga.

2. Õrnale pange see laadijapesa vastu kuni nad kinnituvad magneetiliselt.
3. Ühendage laadija teine ots USB seinalaadijasse või arvutisse, mis on sisse lülitatud.
NB! Ärge kandke prille laadimise ajal.
PRILLIDE STAATUS
Bluetooth ühendus
Vilgub aeglaselt valgelt - Valmis ühenduma/ühendab
Vilgub kiiresti valgelt - Ühendatud
Laadimise staatus
Helendab valgelt - Aku on täis laetud
Vilgub valgelt - Laeb
HÄÄLTEATED
Kõne teated
Häälteated annavad alati sissetulevatest kõnedest ja kõne staatusest teada.
Aku teated
Iga kord, kui prillid sisse lülitate, annab häälteade teada aku tasemest.
Häälteadete väljalülitamine
Kasutage Bose Connect rakendust, et häälteated sisse/välja lülitada.
MOBIILSEADME ÜHENDAMINE BOSE CONNECT RAKENDUSE KAUDU (SOOVITATUD)
Laadige all Bose Connect rakendus ning järgige rakenduses olevaid juhiseid. Kui mobiilseade on prillidega ühendatud, siis kuulete
“Connected to <mobile device name>” teadet ning staatuse tuluke vilgub kiiresti 2 sekundit valgelt ning siis kustub.
MOBIILSEADME ÜHENDAMINE BLUETOOTHI KAUDU
1. Lülitage prilllid välja.
2. Vajutage ning hoidke all paremal sangal asuv nupp, kuni kuulete “Ready to connect” teadet ning staatuse tuluke vilgub
aeglaselt valgelt.
3. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
4. Valige Bluetoothi seadmete nimekirjast Frames (prillid).
MOBIILSEADME LAHTIÜHENDAMINE
Kasutage Bose Connect rakendust, et enda mobiilseade lahti ühendada.
MOBIILSEADME TAASÜHENDAMINE
Kui prillid on sisse lülitatud, siis need ühenduvad automaatselt viimati ühenduses olnud mobiilseadmega, kui viimane on
vähemalt 9m raadiuses ja sisse lülitatud.

SEADMETE NIMEKIRJA PUHASTAMINE
1. Lülita prillid välja.
2. Vajutage ning hoidke 10 sekundit all paremal sangal asuv nuppu kuni kuulete “Bluetooth device list cleared” teadet ning
staatuse tuluke vilgub aeglaselt valgelt.
3. Kustutage enda mobiilseadme Bluetooth listist ära enda Frames’id.
FRAMES’IDE HOIUSTAMINE
1. Pange prillid kokku.

2. Asetage prillid kandekotti järgnevalt.

PRILLIDE SÄILITAMINE
Puhastage neid periooditi kuiva ning pehme lapiga. Ärge kasutage mingisuguseid pihusteid ega puhastusvahendeid selle
pesemiseks ning ärge laske vedelikke prillide avauste juurde. Riidest kotti võite puhastada käsitsi külma vee all ning siis riputada
kuivama.
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

SEERIA- JA VIITENUMBRI ASUKOHAD

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED
Ei ühendu mobiilseadmega — Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis sisse tagasi; Kustutage prillid enda
mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast ära ja siis lisage tagasi; Liiguta mobiilseade prillidele lähemale; Proovige mõne teise
mobiilseadmega ühendada; Puhastage prillidest seadmete nimekiri.
Bose Connect rakendus ei tööta seadmel — Veenduge, et Bose Connect rakendus oleks Teie seadmega sobiv; Laadige Bose
Connect rakendus endale uuesti alla.
Heli puudub — Pange enda mobiilseadmel muusika mängima; Liiguta mobiilseade prillidele lähemale; Kasutage mõnda teist
muusika allikat; Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada.
Halb heli kvaliteet — Kasutage mõnda teist muusika allikat; Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada; Liiguta mobiilseade
Frames’idele lähemale.
Ei lae — Veenduge, et juhe on korrektselt magneetiliselt kinnitatud prillide laadijapesasse; Veenduge, et juhtme mõlemad otsad
oleksid korrektselt kinnitatud; Proovige mõnda teist pistikut või arvutit.
Mikrofon ei saa heli kätte — Veenduge, et mikrofoni avavus poleks blokeeritud; Proovige uuesti helistada; Proovige mõne teise
seadmega.
Seadme nupud ei tööta — Kui nuppe on vaja vajutada mitu korda järjest, siis proovige seda teha erineva kiirusega.

