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. Puhastage ainult kuiva lapiga.
9. Ärge kasutage toodet vee läheduses.
SISU
Surround kõlarid (2), Juhtmevaba vastuvõtja (2), Surround kõlari alus (2), Toitejuhe (2), Kruvikeeraja, Kahe kontaktiline juhe (2)
SOOVITUSED
Selleks, et teised juhtmevabad seadmed ei hakkaks vastuvõtjaid segama, hoidke vähemalt
0.3-0.9 meetri kaugusel. Asetage kõlarid ja vastuvõtjad väljapoole kappe ning eemale metallist suurematest objektidest, teistest audio/video seadeldistest ning soojusallikatest.
Surround kõlarite asetus - Asetage need kummialustel tasasele ja stabiilsele pinnasele
ning umbes pea kõrgusele. Selleks, et heli täidaks kogu ruumi ja heli leviks seintelt edasi,
keera kõlarid seina või nurga poole.
Juhtmevabade vastuvõtjate asetus - Veenduge, et üks vastuvõtja on seatud R (parem) ja
teine L (vasak) peale. Näoga televiisori poole, asetage R seadistusega vastuvõtja paremale
poole ning L seadistusega vastuvõtja paremale poole.
Kõlarite kinnitamine - Te saate asetada kõlarid seinakinnitustele, laekinnitustele, põranda
alustele või laua alustele. Lisa aksessuaare saate tellida Bose koduleheküljelt.
ADAPTERITE ÜHENDAMINE
1. Kasutades kruvikeerajat, keerake kruvid lahti (keerates vasakule).
2. Sisestage kahte kontaktilise juhtme punane ots + märgiga sisendisse ja must ots – märgiga sisendisse.
3. Keerake kruvid tagasi kinni.
4. Hoides kõlarit, asetage alus kõlari alla ning keerake see kruviga kinni.
SEADETE MUUTMINE VASTUVÕTJAL
Kõlarid ühenduvad vastuvõtjatega selleks, et suhelda Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 või SoundTouch 300 soundbariga. Te saate
muuta vastuvõtja seadeid selle esiküljel. Veenduge, et üks vastuvõtja oleks lülitatud L peale ja teine R peale.
KÕLARITE ÜHENDAMINE
1. Asetage kõlarid vastavalt varasemalt kirjeldatud soovituste põhjal.
2. Ühendage ning kinnitage kõlarite alus kõlari külge.
3. Sisestage kahe kontaktilise juhtme teine ots vastuvõtjasse.
4. Tehke sama teise kõlariga.
KÕLARITE VOOLUGA ÜHENDAMINE
1. Ühendage toitejuhe vastuvõtjaga.
2. Sisestage toitejuhtme teine ots pistikusse.
3. Tehke sama teise kõlariga.
UUENDAGE SOUNDBAR TARKVARA (VAJALIK)
Enne soundbari ühendamist surround kõlarite, PEATE veenduma, et Teie soundbari tarkvara oleks uuendatud.
Bose Soundbar 500/700Kui Teie soundbar on üles seatud Bose Music rakenduse kaudu ja soundbaril on internetiühendus, siis see uuendab end ise automaatselt. Kui Te pole aga soundbari Bose
Music rakenduse kaudu üles seadnud, siis laadige alla see rakendus ning järgige rakenduses
olevaid juhiseid.
Bose SoundTouch 300 soundbar
Te saate uuendada süsteemi tarkvara SoundTouch rakenduse kaudu või puldi abil.
1. Vajutage puldil SoundTouch nuppu.
2. Vajutage ning hoidke all Closed Captioning (CC) nuppu kuni Wi-fi indikaator, TV indikaator,
SoundTouch indikaator ja Bluetooth indikaator vilguvad soundbaril valgelt.

BOSE MUSIC RAKENDUSE KAUDU ÜHENDAMINE
1. Valige Bose Music rakendusest My Bose ekraanilt enda soundbar.
2. Vajutage ekraani paremal all olevas nurgas soundbari pildile.
3. Vajutage Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers
SOUNDTOUCH 300 PULDI ABIL ÜHENDAMINE
1. Uuendage enda soundbar.
2. Vajutage enda soundbari puldil SoundTouch nuppu.
3. Vajutage ning hoidke all number 7 nuppu kuni ühenduse tuluke hakkab soundbaril
valgelt vilkuma.
HELI KONTROLLIMINE
1. Lülitage enda televiisor sisse.
2. Kui kasutate kaabel/satelliit või mõnda muud välist allikat:
1. Lülitage allikas sisse
2. Kui see on ühendatud Teie televiisoriga, siis valige televiisorist vastav sisend.
3. Lülitage soundbar sisse ning peaksite kuulma surround kõlaritest heli.
ADAPTiQ AUDIO KALIBREERIMINE
Peale surround kõlarite ülesseadmist ning soundbariga ühendamist, on vajalik teha läbi ADAPTiQ audio kalibratsioon.
Audio kalibreerimise meetodi valimine
Bose Soundbar 500/700 - Kasutage Bose Music rakendust, et ADAPTiQ audio kalibratsioon läbi viia.
SoundTouch 300 soundbar - Kasutage soundbari pulti, et ADAPTiQ audio kalibratsioon läbi viia.
ADAPTiQ audio kalibratsioon Bose Music rakenduse abil
Peale soundbari ühendamist surround kõlaritega, soovib Bose Music rakendus jooksutada ADAPTiQ audio kalibreerimine. Järgige rakenduses olevaid juhiseid. Kui tahate aga hiljem kalibratsiooni läbi viia, kui olete ehk kõlarite asukohta muutnud, siis järgige neid juhiseid:
1. Valige Bose Music rakenduses My Bose ekraanilt enda soundbar.
2. Vajutage ekraani all paremal nurgas olevale soundbari pildile.
3. Vajutage Settings > ADAPTiQ > Run ADAPTiQ.
4. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.
ADAPTiQ audio kalibratsioon SoundTouch 300 puldi abil
1. Sisestage ADAPTiQ peakomplekt ADAPTiQ ühenduspessa SoundTouch 300 soundbari taga.
2. Pange ADAPTiQ peakomplekt pähe.
3. Vajutage puldil SoundTouch nuppu.
4. Vajutage ning hoidke all number 8 nuppu kuni TV ja Bluetooth tulukesed hakkavad roheliselt
helendama. ADAPTiQ audio kalibreerimine algab.
5. Järgige häälkäsklusi kuni ADAPTiQ protsess on läbi.
6. Ühendage ADAPTiQ peakomplekt soundbari küljest lahti ning asetage see kuhugi turvalisse
kohta.
STAATUSE TULUKE
Vastuvõtja eesküljel asuv tuluke näitab süsteemi staatust.
Helendab valgelt - Soundbariga ühendatud
Vilgub valgelt - Uuendab tarkvara.
Helendab kollakalt - Soundbarist lahti ühendatud.
Vilgub kollakalt - Valmis soundbariga ühendama.
Vilgub punaselt - Viga - võtke ühendust Bose klienditeenindusega.
HOOLDAMINE
Surround kõlarite puhastamine
Kasutage puhastamiseks ainult pehmet, kuiva riiet.
HOIATUS: Ärge kasutage lahuseid, kemikaale ega puhastusvahendeid, milles on alkoholi. Samuti ärge laske tootele vedelikku.
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
Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel - Veenduge, et Bose Music rakendus oleks Teie seadmega ühilduv.
Surround kõlarid ei ühendu soundbariga - Veenduge, et staatuse tuluke vilgub kollakalt, kinnitamaks, et vastuvõtjad on valmis ühendama; Korrake ühendamise protsessi; Ühendage lahti toitejuhtmed, oodake 30 sekundit ning ühendage tagasi; Uuendage soundbari.
Katkendlik või puuduv heli - Lülitage heli süsteemis sisse; Keerake volüümi juurde; Veenduge, et audio mängib; Veenduge, et staatuse
tuluke helendab valgelt, viitamaks sellele, et kõlarid on soundbariga ühendatud; Katsetage erinevaid allikaid; Korrake ühendamise
protsessi; Veenduge, et üks vastuvõtja oleks seadistatud L ja teine R seade peale; Asetage kõlarid vastavalt asetussoovitustele.
Kõlaritest tuleb kehva või muundatud heli - Uuendage soundbar; Katsetage erinevaid allikaid; Asetage kõlarid vastavalt asetussoovitustele; Veenduge, et juhtmed oleksid õigesti adapteritesse sisestatud; Jooksutage ADAPTiQ audio kalibratsioon.
Heli puudub - Veenduge, et Teie televiisor saaks väljastada surround kõlarite audiot; Veenduge, et üks vastuvõtja oleks seadistatud L ja
teine R seade peale; Veenduge, et juhtmed oleksid õigesti adapteritesse sisestatud;
ADAPTiQ AUDIO KALIBRATSIOONI EI SAA LÕPUNI VIIA SOUNDTOUCH 300 SOUNDBARIGA
Vea sõnum 1 - ADAPTiQ peakomplekti mikrofon ei tuvasta heli
Veenduge, et kõik juhtmed oleksid korralikult ühendatud; Ühendage kõik ADAPTiQ peakomplekti juhtmed lahti ja siis pange tagasi;
Veenduge, et peakomplekti mikrofoni ava poleks blokeeritud; Teie ADAPTiQ peakomplekt võib olla vigastatud. Palun kontakteeruga Bose
klienditeenindusega.
Vea sõnum 2 - Ruumis on liiga vali
Viige ADAPTiQ audio kalibratsioon läbi siis, kui ruumis on vaiksem.
Vea sõnum 3 - ADAPTiQ peakomplekt on kõlaritele liiga lähedal
Viige ADAPTiQ peakomplekt kõlaritest eemale.
Vea sõnum 4 - Kuulamise asukohad on liiga sarnased
Liikuge 0.3-0.6m eemale enda eelmisest asukohast.
Vea sõnum 5 - ADAPTiQ peakomplekt ei saa mõõteid registreerida liikumise tõttu
Hoidke enda pead paigal.

