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. Ärge blokeerige ventilatsiooni avasid.
9. Hoidke kõlar teistest juhtmevabadest seadetest vähemalt 0.3 - 0.9m kaugusel.
SISU
Bose kaasaskantav Home Speaker, toite adapter, toitejuhe, AC adapterid
KASUTAMINE
Wifiga ühendatud
Olles Wifiga ühendatud, on kõlaril saadaval kõik funktsioonid kaasa arvatud häälkäsklused, Bose Music rakendusega
ühendamine, teiste kõlaritega sünkroniseerimine ja muusika sirvimine.
Pole Wifiga ühendatud
Kui Wifi ühendus pole saadaval, siis on kõlarit võimalik kasutada Bluetoothi abiga.
BOSE CONNECT RAKENDUS
Laadige alla Bose Connect rakendus, et hoida enda tarkvara uuendatud, muutke enda kõrvaklappide seadeid,
hallake mugavalt enda Bluetooth ühendusi ning saage ligipääs uutele funktsioonidele.
KÕLARI LISAMINE OLEMASOLEVALE KASUTAJALE
1. Vajutage Bose Music rakenduses My Bose ekraan ja vajutage + märki.
2. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.
TEISE WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE
1. Vajutage ja hoidke all volüümi — nuppu ning Play/Pause nuppu kuni tuluke helendab kollakalt nii üleval kui all.
2. Avage enda mobiilseadmel Wi-Fi seadmed.
3. Valige Bose Portable Home Speaker.
4. Avage Bose Music rakendus ning järgige rakenduses olevaid juhiseid.
WI-FI VÕRGUGA UUESTI ÜHENDAMINE
Kõlar ühendab ennast automaatselt varasemalt tuntud Wi-fi võrguga, kui kõlar on sisse lülitatud ja on Wi-fi võrgu ulatuses.
Toite sisselülitamine ja väljalülitamine
Selleks, et sisse lülitada, vajutage toitenuppu
Välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu kuni toitetuluke kustub.
KÕLARI FUNKTSIOONID
Mängi/Paus - Vajutage
Järgmine lugu - Vajutage kaks korda järjest
Eelmine lugu - Vajutage kolm korda järjest
Tõsta volüümi - Vajutage + nuppu.
Vähenda volüümi - Vajutage — nuppu.
Google Assistant - Kasutage enda häält ja/või kasutage Action nuppu
Amazon Alexa - Kasutage enda häält ja/või kasutage Action nuppu
Lülita mikrofon välja/sisse/Vaigista - Vajutage nuppu.
HÄÄLASSISTENDI SEADISTAMINE
Veenduge, et Teil oleks kõigepealt mobiilseade ja kõlar samas wifi võrgus. Selleks, et häälassistent üles seada, kasutage Bose
Music rakendust. Selleks, et Google Assistant’it kasutada, öelge “Ok Google”, et alustada häälkäsklustega või vajutage Action
nuppu ja öelge enda häälkäsklus. Selleks, et kasutada Amazon Alexat, piisab lihtsalt häälkäsklustest, sest Alexa on kõlarisse juba
sisse ehitatud.
* Google Assistant ja Amazon Alexa kasutamine on võib olla regiooniti piiratud.
AINULT BLUETOOTHIGA KÕLARI KASUTAMINE
Kui Teie kõlar ei ole wifiga ühendatud, siis Te saate kasutada kõlaril olevaid Bluetoothi funktsioone.

Mobiilseadmega ühendamine
1. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu. (Kuulete heli ja valgusring vilgub siniselt)
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Valige seadmete nimekirjast enda kõlar ja ühendage sellega.
Mobiilseadme lahtiühendamine
Kasutage Bose Music rakendust, et mobiilseade kõlarist lahti ühendada.
Mobiilseadme taasühendamine
1. Vajutage Bluetooth nuppu.
2. Mängige enda mobiilseadmest muusikat.
Ühendage veel üks mobiilseade
1. Vajutage ja hoidke all Bluetoothi nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Valige mobiilseadmes seadmete nimekirjast enda kõlar.
Seadmete nimekirja puhastamine
1. Vajutage ja hoidke all Bluetoothi nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda siniselt ülevalt ja alt.
2. Kustutage kõlar enda mobiilseadmel Bluetoothi seadmete nimekirjast.
MUUSIKA MÄNGIMINE KONTROLLKESKUSEST
1. Enda Apple seadmel avage Control Center.
2. Vajutage ja hoidke all audio kaart paremal üleval ekraani nurgas ning siis AirPlay nupule
3. Valige enda kõlar või kõlarid.
MUUSIKA MÄNGIMINE RAKENDUSEST
1. Avage muusika rakendus (nagu näiteks Apple Music) ja valige lugu, mida mängida.
2. Vajutage
3. Valige enda kõlar või kõlarid.
KÕLARI LAADIMINE
1. Ühendage toitejuhe kõlariga.
2. Ühendage toitejuhtme teine ots toite adapteriga.
3. Ühendage toite adapter pistikuga.
AKU TASEME KONTROLLIMINE
Kui kõlar on sisse lülitatud ja audio ei mängi, vajutage toitenuppu. Häälteade ütleb aku taseme.
KÕLARI STAATUS
Kõlaril olev LED valgusring näitab kõlari staatust.
Wifi staatus
Pulseerib valgelt ülemises ja alumises osas - Ühendab Wifiga
Helendab valgelt üleval ja all ning siis kustub - Wifiga ühendatud
Bluetoothi staatus
Pulseerib siniselt ülemises ja alumises osas - Valmis mobiilseadmega ühilduma
Vilgub siniselt ülemises ja alumises osas - Ühildub mobiilseadmega
Helendab siniselt üleval ja all ning siis kustub - Mobiilseadmega ühendatud
Vilgub siniselt kaks korda - Puhastab seadmete nimekirja
Google Assistant’i staatus
Valgusring on kustunud - Ooterežiimil
Helendab valgelt üleval, all, paremal ja vasakul - Kuulab
Valge tuluke liigub päripäeva - Mõtleb
Pulseerib üleni valgelt - Räägib
Vilgub valgelt 10 minutit - Teade
Amazon Alexa staatus
Valgusring on kustunud - Ooterežiimil
Helendab valgelt külgedel ja siis üleval ning all - Kuulab
Helendab valgelt üleval ja all - Mõtleb
Pulseerib üleni valgelt - Räägib
Pulseerib kollakalt üleval ja all - Teade
Mikrofon välja lülitatud - Mikrofoni vaigistamise nupu kohal olev tuluke helendab punaselt.

Toite staatus
Helendab valgelt - Sisse lülitatud
Vilgub valgelt - Laeb
Tuhmilt valge - Ooterežiimil
Helendab punaselt - 5% — 10% akut alles
Tuluke on kustunud - Välja lülitatud
Uuenduste ja vigade staatus
Helendab kollakalt üleval ja all osas - Wifi seadistamine pooleli
Valge tuluke täidab kogu ringi päripäeva ja siis algab uuesti otsast peale - Laeb alla uuendust
Valge tuluke täidab kogu ringi vastu päripäeva ja siis algab uuesti otsast peale - Uuendab kõlarit
Vilgub kollakalt 4 korda üleval ja all osas - Viga — pöörduge Bose Music rakenduse poole
Helendab punaselt üleval ja all osas - Viga — võtke ühenduse Bose klienditeenindusega
KÕLARI UUENDAMINE
Kõlar uuendab end automaatselt, kui see on ühendatud Bose Music rakenduse ja wifi võrguga
WIFI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE
Vajutage ning hoidke all
nuppu ning Bluetooth nuppu 5 sekundit, kuni valgusring helendab üleni valgelt.
KÕLARI LÄHTESTAMINE
Kõlari lähtestamiseks tehaseseadetele, vajutage ning hoidke 10 sekundit all volüümi + nuppu
ja Bluetoothi nuppu, kuni valgusring muutub üleni valgeks.
Kõlar taaskäivitub ning kui lähtestamine on valmis, siis helendab valgusring kollakalt.
KÕLARI PUHASTAMINE
Puhastage kõlarit ainult kuiva, pehme lapiga. Ärge kasutage kõlari läheduses pihusteid ega
mingisuguseid puhastusvahendeid kõlari pesemiseks.
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
Kõlar ei lülitu sisse — Proovige toitejuhe panna teise pistikusse; Võtke toitejuhe pistikust välja, oodake 30 sekundit ja sisestage
tagasi sisse.
Kõlar ei lülitu välja — Kui kõlar on üles seadistatud Bose Music rakenduse kaudu, vajutage ning hoidke all toitenuppu kuni tuled
kustuvad ära; Muidu vajutage toitenuppu ainult korraks.
Kõlar ei funktsioneeri ülesseadistamise ajal — Veenduge, et kasutate seadistamiseks Bose Music rakendust; Ühendage
toitejuhe lahti, oodake 30 sekundit ning asetage tagasi pistikusse.
Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel — Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose Music rakendusega; Laadige
Bose Music rakendus uuesti alla.
Kõlar ei ühendu wifi võrguga — Bose Music rakenduses valige õige võrgu nimi ja sisestage korrektne parool; Veenduge, et kõlar
ja mobiilseade oleks samas wifi võrgus; Veenduge, et wifi oleks mobiilseadmel sisse lülitatud; Sulgege enda mobiilseadmel kõik
rakendused; Taaskäivitage ruuter; Installige Bose Music rakendus uuesti enda mobiilseadmele.
Hakkiv või puuduv elu — Suurendage volüümi kõlaril ja mobiilseadmel; Sulgege kõik teised audio/video striimimise rakendused
enda mobiilseadmel; Valige mõni muu audio allikas; Veenduge, et Teie mobiilseadmel oleks Bluetooth saadaval; Taaskäivitage
enda mobiilseade; Ühendage toitejuhe lahti, oodake 30 sekundit ning asetage tagasi pistikusse.
Kõlar ei ühendu mobiilseadmega — Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis sisse tagasi; Ühendage kõlar mõne muu
mobiilseadmega; Eemaldage enda mobiilseadme Bluetooth nimekirjast kõlar ja ühendage uuesti; Puhastage kõlari seadmete
nimekiri.
Kõlar ei mängi muusikat AirPlay kaudu — Uuendage enda Apple seadet; Veenduge, et Teie kõlar oleks sisse lülitatud ja piisavalt
lähedal mobiilseadmele; Veenduge, et Teie Apple seade ja kõlar oleksid ühendatud sama wifi võrguga; Veenduge, et kõlar on
uuendatud.
Kõlar ei ole nähtaval, et lisada veel üks Bose kasutaja — Veenduge, et kõlaril oleks jagamine sisse lülitatud Bose Music
rakenduse kaudu;Veenduge, et Teie mobiilseade ja kõlar oleksid ühendatud sama wifi võrguga.
Google Assistant ei vasta ega mängu audiot — Veenduge, et Google Assistant oleks korrektselt Bose Music rakenduse abil üles
seatud; Ühendage enda mobiilseade wifiga; Veenduge, et Google Assistant oleks Teie riigis saadaval; Veenduge, et Google
Assistanti rakendus oleks uuendatud; Veenduge, et äratussõna oleks aktiivne; Eemaldage Google Assistant enda kõlarilt
Bose Music rakenduse abil ning lisage siis uuesti tagasi; Kasutage Pandorat või Spotify’d vaikimisi audio mängijana.
Alexa ei vasta — Veenduge, et Alexa oleks korrektselt Bose Music rakenduse abil üles seatud; Veenduge, et Alexa oleks Teie
riigis saadaval; Veenduge, et heli vaigistamise nupu kohal olev tuluke ei põle punaselt; Eemaldage Bose Music rakenduse abil
kõlarist Alexa ning lisage siis uuesti tagasi.

