Soundbar 700
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 Soundbar 700, 4 AA patareid, Bose Soundbar Universaalne Pult, optiline kaabel, toitejuhe, HDMI-kaabel, puhastuslapp, ADAPTiQ
peakomplekt.
SOOVITUSED
Parima soorituse jaoks, järgige järgnevaid soovitusi Soundbari paigaldamisel.
Ärge paigutage asju Soundbari peale. Selleks, et vältida juhtmeta ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt
0.3-0.9 m kaugusel. Asetage Soundbar täpselt enda TV alla või kohale, nii et Soundbari esiots oleks suunatud tuppa. Parimaks heliks,
ärge paigutage Soundbari suletud kappi või diagonaalselt kuhugi nurka. Te saate kinnitada Soundbari ka seinale. Selleks peate endale
soetama Bose Soundbar Wall Bracketi. Kontakteeruge selle soetamiseks enda kohaliku Bose esindusega. Külastage:
https://www.tedra.ee
SOUNDBARI VOOLUGA ÜHENDAMINE
1. Ühendage toitejuhe Soundbari taga asuvasse POWER pesasse.
2. Ühendage toitejuhtme teine ots pistikusse.

VÕRGU OOTEREŽIIM
Soundbar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi või
nuppe pole vajutatud 20 minuti vältel. Selleks, et Soundbar võrgu
ooterežiimist üles äratada:
• Mängige või jätkake audio mängimist enda mobiiliseadmest või Bose
Music rakendusest.
• Andke Amazon Alexale vastav käsklus.
• Vajutage puldil toite-, allikanuppu või Bose Music nuppu ja siis eelseadistusenuppu.
Bose Music rakendus võimaldab teil Soundbari kontrollida kasutades enda mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat,
luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata raadiokanaleid, seadistada Amazon Alexat ning muuta Soundbari
seadeid.
BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE
1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE SOUNDBARI LISAMINE
1. Bose Music rakenduses vajutage My Bose ekraanilt + nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE
Kui Soundbar ei ole võrguga ühendatud
1. Valige Bose Music rakenduses enda Soundbar.
2. Enda puldil vajutage ning hoidke all
nuppu ning
nuppu kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ning seejärel
kustub. Kui Soundbar on valmis Wi-Figa ühenduma, siis valgusriba helendab kollakalt.
3. Järgige rakenduse juhiseid.

Kui Soundbar on võrguga ühendatud
1. Valige Bose Music rakenduses My Bose ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage Settings > Wi-Fi > Select a Different Network.
4. Järgige rakenduse juhiseid.
VIIGE LÄBI ADAPTIQ AUDIO KALIBREERIMINE KASUTADES BOSE MUSIC RAKENDUST
1. Valige Bose Music rakenduses My Bose ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage Settings > ADAPTiQ > Run Again.
4. Järgige rakenduse juhiseid.
SOUNDBARI KONTROLLNUPUD
Soundbari nupud asetsevad Soundbari peal ning selle puldil. Saate kasutada ka Bose
Music rakendust, et Soundbari kontrollida.
AMAZON ALEXA KONTROLLNUPUD
Multifunktsionaalne nupp
ja mikrofoni väljalülitamisenupp
on Alexa
kontrollimiseks.
PULDI FUNKTSIOONID
Toide
Selleks, et Soundbar sisse või välja lülitada, vajutage puldil olevat toitenuppu
Allikad
1. Vajutage puldil soovitud allika nupp ning vajutage seda.
2. Siis lülita sisse allikas
nupuga. Allikas lülitub sisse.
3. Vajutage
nuppu.
4. Valige enda televiisori õige sisend.
Eelseadistus
Soundbaril on kuus eelseadistust, kuhu saate salvestada enda lemmikud
muusikateenused. Kui kord salvestatud, saate kuulata enda lemmikut muusikat
kõigest ühe nupuvajutusega.
Kaabel/satelliit funktsioonid
Punane, roheline, kollane ja sinine nupp puldil vastavad samavärviliste
nuppude funktsioonidega nagu on Teie kaabel/satelliit boxil.

BASSI KOHENDAMINE
1. Bose Music rakenduses, valige My Bose ekraanilt enda Soundbar.
2. Vajutage Soundbari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage Adjustments, et kohendada bassi.
THIRD-PARTY PULDI SEADISTAMINE
Te saate seadistada ka third-party puldi nagu näiteks kaabli/satelliidi puldi, millega saaks kontrollida soundbari. Pöörduge enda thirdparty puldi omaniku manuaali või veebilehe poole, et saada juhiseid.
EELSEADISTUSED
Eelseadistuse loomine
1. Striimi Bose Music rakendusest muusikat.
2. Vajutage puldil Bose Music nuppu
3. Vajutage ning hoidke all üht eelseadistuste nuppudest (1-6) kuni kuulete heli.

Eelseadistuse mängimine
1. Vajutage puldil Bose Music nuppu
2. Vajutage eelseadistuse nuppu, et seda mängida.
3. 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 Soundbar.
Kui seade on ühendanud Soundbariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks. Soundbari nimi ilmub
mobiilseadme nimekirja.
Mobiilseadme lahtiühendamine
Kasutage Bluetoothi menüüd, et enda mobiilseade lahti ühendada.
Mobiilseadme taasühendamine
Vajutage puldil Bluetooth nuppu ning Soundbar proovib ühendada kõige viimase ühenduses olnud seadmega. (Veenduge, et Teie
mobiilseadmel on Bluetooth sisselülitatud ning see on vähemalt 9 meetri raadiuses Soundbarist.
Soundbari seadmenimekirja puhastamine
Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda siniselt.
SOUNDBARI STAATUS
Soundbaril asetsev LED valgusriba näitab Soundbari 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 muutub mustaks – Mobiilseadmega ühendatud.
Vilgub kaks korda siniselt – Seadmete nimekiri puhastatud.
Uuenduste ja vigade staatus
Helendab kollaselt – Wi-Fi seadistamine pooleli
Valge tuli liigub paremalt vasakule – Uuenduse allalaadimine.
Valge tuli liigub vasakult paremale – Soundbari 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 – Soundbari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega.
WI-FI VÕIMALUSE VÕIMALDAMINE/MITTEVÕIMALDAMINE
Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bose Music nuppu
ning edasikerimise nuppu
kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt
ning siis kustub.
HOOLDUS
Pulti patareide paigaldamine
1. Libistage eest puldi taga asetseva patareipesa kate.
2. Sisestage sinna neli kaasasolevat AA 1.5V patareid. Veenduge, et + ja – sümbolid patareidel vastaksid puldis olevate
märgistega.
3. Libistage patareipesa kate tagasi oma kohale.
Soundbari puhastamine
Kasutage Soundbari puhastamiseks väljaspoolt ainult kuiva lappi.
HOIATUS:
Ärge ajage süsteemi läheduses maha või selle peale vedelikku.
Ärge puhuge süsteemi sisse õhku.
Ärge kasutage Soundbari puhastamiseks tolmuimejat.
Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.
Ärge laske süsteemi avaustesse mingisuguseid objekte.

SOUNDBARI LÄHTESTAMINE
Tehaseseadete taastamine puhastab kõik allika, volüümi, võrgu ning ADAPTiQ audio kalibreerimise seaded Soundbarilt ning taastab
tehaseseaded.
1. Vajutage puldil ning hoidke all toitenuppu ning edasikerimise nuppu 5 sekundit kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt
ning siis kustub. Soundbar taaskäivitub. Kui seade on lähtestamine on valmis, siis valgusriba helendab kollaselt.
2. Selleks, et taastada Soundbari võrgu- ja audioseaded:
a. Avage Bose Music rakendus ning lisage Soundbar enda võrku.
b. Viige läbi ADAPTiQ kalibratsioon Bose Music rakenduses.
ÜHENDUSE VALIKUD
Ühendage Soundbar enda televiisoriga kasutades ühte ühendamise
valikutest:
Valik 1 (Soovitatud): HDMI eARC või ARC (Audio Return Channel)
Valik 2: Optiline (pole kaasas)

1. Leidke TV tagaküljel HDMI IN ja Audio OUT pesad.
2. Valige audiokaabel ning ühendage Soundbar enda
televiisoriga.
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:
HDMI eARC (või ARC) või optiline ühendus puudub Teie televiisoril – Kasutage televiisoriga ühendumiseks audio teisendajat ning
eraldi audio kaablit. See, milline see kaabel peab olema, sõltub sellest, milline väljatulev audio ühenduspesa Teie televiisoril on.
Soundbar ei lülitu sisse – Ühendage toitejuhe pistikuga; Kasutage pulti, et Soundbar sisse lülitada; Ühendage toitejuhe Soundbarist,
valikulisest bassimoodulist ning kõlaritest lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage kõik juhtmed uuesti tagasi pistikutesse.
Pult on ebastabiilne või ei tööta üldse – Veenduge, et Teil oleksid patareid õigesti sisestatud; Asendage vanad patareid uute vastu;
Veenduge, et pult oleks Soundbarist 0.6 meetri raadiuses; Veenduge, et puldi ja Soundbari vahel poleks takistusi.
Hakkiv või puuduv heli – Veenduge, et Teie heli poleks väljalülitatud või poleks liiga vaikne; Proovige mõnda muud allikat; Mängige
audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest; Kui audio tuleb Wi-Fi allikast, siis taaskäivitage ruuter; Taaskäivitage enda
mobiilseade; Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on HDMI eARC või ARC (Audio Return
Channel), mitte tavalise HDMI pesaga.
Soundbar ei ühendu bassimooduliga ega kõlaritega – Pöörduge bassimooduli või kõlarite omanikumanuaali poole; Veenduge, et
Teie bassimoodul ja kõlarid oleksid ühilduvad Soundbariga; Ühendage lahti kõik Soundbari ning bassimooduli või kõlarite juhtmed,
oodake 30 sekundit ning ühendage siis need uuesti pistikuga.
Bassimoodulist või kõlaritest ei tule heli – Veenduge, et Teie bassimoodul või kõlarid ühilduvad Soundbariga; Veenduge, et Teil on
kõige uuem Bose Music rakenduse versioon; Kohandage bassi taset kasutades Bose Music rakendust; Kasutage teist allikat.
Heli tuleb televiisori kõlarist - Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on HDMI eARC või
ARC (Audio Return Channel), mitte tavalise HDMI pesaga; Lülitage välja enda TV kõlarid; Ühendage Soundbari HDMI televiisori
küljest lahti ning pange see tagasi sisse; Vähendage enda TV volüümi.
Soundbar ei ole nähtaval, et lisada teine Bose kasutaja – Veenduge, et Soundbaril on jagamine sisse lülitatud, kasutades Bose Music
rakendust; Veenduge, et Soundbar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
Eelseadistused ei tööta – Veenduge, et olete loonud eelseadistuse; Vajutage Bose Music nuppu enda puldil veendumaks, et
Soundbar on õige allikaga ühendatud.
Soundbar ei ühendu mobiilseadmega – Lülitage mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis uuesti sisse tagasi. Kustutage Soundbari
Bluetooth nimekirjast. Ühendage uuesti; Kasutage teist mobiilseadet; Puhastage Soundbari seadete nimekiri ning ühendage
Soundbariga seejärel uuesti.

