TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadeldist vee läheduses
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Puhastage seadeldist ainult kuiva lapiga.
HOIATUS
• Ärge kasutage seadeldist masinates ega laevadel.
• Lülitage kõlar välja või vähendage volüümi, kui kasutate neid liigeldes või ehitusplatside läheduses, et kuulda enda ümbrust ja
vältidaõnnetusi.
• 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.
• Eemaldage seadeldis elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
• Ärge kasutage seadeldist kõrgemal kui 2000m merepinnast.
• Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
KOMPLEKT SISALDAB
Bose Home Speaker 500, toitejuhe
SOOVITUSED
Parima soorituse jaoks, järgige järgnevaid soovitusi kõlari paigaldamisel.
Ärge paigutage asju kõlari peale või selle ette. Selleks, et vältida ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt
0.3-0.9 m kaugusele. Asetage kõlar kummist alusega stabiilsele alusele. Veenduge, et selle läheduses oleks olemas pistik. Ärge asetage
kõlarit audio/video seadmete peale või objektide lähedale, mis võivad soojust eraldada.
KÕLARI VOOLUGA ÜHENDAMINE
1. Ühendage toitejuhe kõlari toitepesaga.
2. Ühendage teine toitejuhtme ots pistikusse ning lülitage kõlar sisse.
VÕRGU OOTEREŽIIM
Kõlar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi või nuppe pole vajutatud
20 minuti vältel. Selleks, et kõlar võrgu ooterežiimist üles äratada:
• Vajutage ükskõik millist nuppu kõlaril.
• Mängige Bose Music rakenduse kaudu muusikat.
Bose Music rakendus võimaldab teil kõlarit kontrollida kasutades enda mobiilseadet.
Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada
muusikateenuseid, kuulata raadiokanaleid ning muuta kõlari seadeid.
BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE
1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE KÕLARI LISAMINE
1. Bose Music rakenduses vajutage My Bose ekraanilt + nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE
Kui kõlar ei ole võrguga ühendatud
1. Valige Bose Music rakenduses enda kõlar.
2. Valige enda kõlar.
3. Vajutage ning hoidke all kõlaril olev AUX nupp ja
nupp, kuni valgusriba vilgub kollakalt.
4. Järgige rakenduse juhiseid.
Kui kõlar on võrguga ühendatud
1. Valige Bose Music rakenduses My Bose ekraanilt enda kõlar.
2. Vajutage kõlari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage Settings > Wi-Fi > Select a Different Network.
4. Järgige rakenduse juhiseid.

KÕLARI KONTROLLNUPUD
Kõlari nupud asetsevad kõlari peal. Saate kasutada ka Bose
Music rakendust, et kõlarit kontrollida.
Meedia taasesitus ja volüüm
Mängi/Paus – Vajutage
Keri edasi – Vajutage kaks korda
Keri tagasi – Vajutage kolm korda
Volüüm madalamaks – Vajutage –
Volüüm kõrgemaks – Vajutage +.
EELSEADISTUSED
Eelseadistuse loomine
1. Striimi Bose Music rakendusest muusikat.
2. Sel ajal kui muusika mängib, vajutage ning hoidke all
eelseadistuse nuppu kuni kuulete heli.
Eelseadistuse mängimine
Kui Teil on eelseaditused loodud, vajutage ühte eelseadistuste
nuppudest enda puldil, et mängida muusikat.
BLUETOOTH
Mobiilseadme ühendamine
1. Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmel sisse Bluetooth.
3. Valige sealsest seadmenimekirjast enda kõlar.
Kui seade on ühendanud kõlariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks. Kõlari nimi ilmub mobiilseadme
nimekirja.
Mobiilseadme lahtiühendamine
Kasutage Bluetoothi menüüd, et enda mobiilseade lahti ühendada.
Mobiilseadme taasühendamine
1. Vajutage Bluetoothi nuppu. Ekraan näitab, mis seade hetkel ühendatud on.
2. Vajutage uuesti Bluetoothi nuppu 2 sekundi jooksul, et valida seadmete nimekirjast järgmine seade, millega end ühendada. Korrake
seda, kuni olete jõudnud enda soovitud seadmeni.
3. Mängige muusikat enda ühendatud mobiilseadmel.
Kõlari seadmenimekirja puhastamine
Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda siniselt.
AUDIO KAABLI ÜHENDAMINE
1. Kasutades 3.5 mm audio kaablit, ühenda enda audioseade kõlariga AUX sisendi kaudu.
2. Kõlari pealt valige AUX. (Valgusriba helendab valgelt ning siis kustub)
KÕLARI STAATUS
Kõlari eesotsas asetsev LED valgusriba näitab kõlari staatust.
Wi-Fi staatus
Vilgub valgelt – Ühendab Wi-Figa.
Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Wi-Figa ühendatud.
Bluetooth staatus
Vilgub siniselt – Valmis ühendama mobiilseadmega.
Vilgub valgelt – Ühendab mobiilseadmega.
Helendab valgelt ning siis kustub – Mobiilseadmega ühendatud.
Vilgub kaks korda siniselt – Seadmete nimekiri puhastatud.
AUX staatus
Helendab valgelt ning siis kustub – AUX ühendatud.
Mikrofon on väljalülitatud indikaator
Helendab punaselt – Mikrofon on väljalülitatud.
Uuenduste ja vigade staatus
Helendab kollaselt – Wi-Fi seadistamine pooleli
Valge tuli liigub paremalt vasakule – Uuenduse allalaadimine.
Valge tuli liigub vasakult paremale – Kõlari uuendamine.
Vilgub kollaselt neli korda – Allika viga. Pöörduge Bose Music rakenduse poole.
Vilgub punaselt neli korda – Soov pole ajutiselt saadaval - proovige hiljem uuesti.
Helendab punaselt – Kõlari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega.

KÕLARI EKRAAN
Kõlari ekraan on võimeline edastama informatsioone ning ikoone, kaasaarvatud striimimisteenust, albumit ja hetkel mängivat artisti.
Kella seadmine
Kasutage Bose Music rakendust, et seada ekraanile kell.
Erkaani väljalülitamine
Ekraan on vaikimisi alati sisselülitatud. Selleks, et ekraan välja lülitada:
1. Lülitage välja kell, kasutades Bose Music rakendust.
2. Seadke kõlar manuaalselt võrgu ooterežiimile.
Wifi sisse-/väljalülitamine
Vajutage ning hoidke all
ning Bluetoothi nuppu, kuni valgusriba liigub keskele ning helendab siis valgelt.
HOOLDUS
Kõlari puhastamine
Kasutage kõlari puhastamiseks väljaspoolt ainult kuiva lappi.
HOIATUS:
Ärge ajage süsteemi läheduses maha või selle peale vedelikku.
Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.
KÕLARI LÄHTESTAMINE
Tehaseseadete taastamine puhastab kõik allika, volüümi ning võrgu seadmed ning taastab tehaseseaded.
Vajutage ning hoidke all korraga nii Volüüm madalamaks nuppu ning AUX nuppu 10 sekundit. Valgusriba libiseb keskele. Kui kõlar on
lähtestatud, vilgub valgusriba kaks korda valgelt.
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 – Ühendage toitejuhe pistikuga; Ühendage toitejuhe kõlarist lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage toitejuhe
uuesti tagasi pistikutesse.
Kõlar ei funktsioneeri seadistamise ajal – Veenduge, et kasutate kõlari seadistamisel Bose Music rakendust.
Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel – Veenduge, et Bose Music rakendus ühilduks Teie mobiilseadmega; Deinstallige
rakendus ning installige siis uuesti ja proovige siis.
Kõlar ei ühendu Wi-Fi võrguga – Valige Bose Music rakenduses õige võrk ning sisestage selle parool; Veenduge, et kõlar ning
mobiilseade oleksid samas Wi-Fi võrgus; Lülitage seadmel, millega Te kõlarit seadistate, Wi-Fi sisse; Pange teised aktiivsed rakendused
enda mobiilseadmes kinni; Taaskäivitage ruuter; Deinstallige rakendus ning installige siis uuesti ja proovige siis. Seejärel ühendage
toitejuhe kõlarist lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage toitejuhe uuesti tagasi pistikutesse.
Hakkiv või puuduv heli – Suurendage volüümi nii kõlaril kui ka mobiilseadmel; Sulgege teised audio või video striimimise rakendused;
Proovige teist allikat; Kasutage muusika mängimiseks mõnda teist rakendust; Taaskäivitage enda mobiilseade; Ühendage toitejuhe
kõlarist lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage toitejuhe uuesti tagasi pistikutesse.
Kõlar ei ühendu mobiilseadmega – Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ning siis uuesti sisse. Eemaldage kõlar mobiilseadme
Bluetoothi menüüst ning ühendage kõlariga uuesti; Kasutage mõnda teist mobiilseadet; Puhastage ühildusnimekiri ning ühilduge siis
uuesti kõlariga.
Kõlarit ei ole näha, et saaks lisada veel ühe Bose kasutaja – Veenduge, et Teie kõlar on avaliku peale seadistatud Bose Music
rakenduses; Veenduge, et kõlar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

