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 QuietComfort Earbuds, Laadimiskapsul, USB-C to USB-A juhe, Earbudside otsad (suurused 1 ja 3)
KANDMINE
Earbudside sisestamine
1. Sisestage earbudsid nii, et märgitud punkt oleks mugavalt Teie kõrva kanali avauses.
2. Keerake õrnalt earbudsi tagasi kuni tunnete, et kõrva tekkis vaakum ja kõik on mugavalt.
3.
Paigaldage earbudsi tiib enda kõrva siseossa.
4.
Kontrollige sobivust.

Kontrollige sobivust
Kasutage peeglit, et kontrollida, kas Teie earbud on
korrektselt kõrva seljaosa taha kinni panudud ning et Te
kasutate kõige sobivamat earbudsi otsa suurust.
Earbudsid ei tohiks olla liiga lõdvalt ning need ei tohiks
olla ka liiga pigistatud Teie kõrvakanalis.
Kui suurus 2 on liiga lõdvalt, proovige suurust 3. Kui
suurus 2 on liiga kitsas, siis proovige suurust 1.
Earbudsi otsade vahetamine
1. Hoides õrnalt earbudsi, venitage kergelt
earbudsi otsa alust ning tõmmake see
airbudsi küljest eemale.
2. Valige uus otsa suurus.
3. Sisestage uus ots earbudsi külge tagasi.
4. Õrnalt venitage otsa kummist alus ümber
earbudsi otsiku ning lükake seda alla, kuni
ots jääb turvaliselt earbudsi külge.

TOIDE
Sisselülitamine
Vajutage enda laadimiskapsuli eesotsas olevat nuppu. Kui laadimiskapsul avada, siis lülituvad earbudsid automaatselt sisse.
Väljalülitamine
1. Sisestage earbudsid tagasi laadimiskapsulisse.
2. Sulgege kapsul. Earbudsid lülituvad välja.
PUUTETUNDLIK JUHTIMINE
Puutetundlik ala
Kummagi earbudsi tagumisel poolel asub puutetundlik ala. Parem earbuds kontrollib
meedia juhtimist, telefonikõnesid ja mobiilseadme häälkontrollimist. Vasak earbuds
kontrollib noise cancellationit ja Teie Shortcute.
Meedia kontrollimine
Mängi/paus - Puudutage 2 korda paremat earbudsi
Telefoni kõned
Võta vastu/lõpeta kõne - Puudutage 2 korda paremat earbudsi
Keelduge kõnest - Puudutake ja hoidke näppu peal paremal earbudsil
Mobiilseadme häälkontrollimine

Kutsuge häälkontrollimine esile - Puudutage ning hoidke näpp peal paremal earbudsil, kuni kuulete heli. Võtke näpp pealt ning
siis andke käsk
Peatage häälkontrollimine - Puudutage paremat earbudsi 2 korda

KÕRVASISENE TUVASTAMINE
Automaatne mängi/paus
Kui Te eemaldate earbudsi, siis pannakse audio mõlemas earbudsis pausile. Selleks, et audio jälle mängima saada, pane
mõlemad earbudsid tagasi kõrva.

Automaane kõne vastuvõtmine
Te saate kõned vastu võtta, sisestades parempoolse earbudsi.
Automaatne transparency režiim
Kui Te eemaldate ühe earbudsi, siis helisummutuse tase viiakse transparency režiimile.
HELI SUMMUTUS
Heli summutamine eemaldab mitte soovitud helid, pakkudes puhtamat ja selgemat audiot.
Valige endale heli summutamise tase vastavalt keskonnale ja enda kuulamise soovile,
Lemmikud
Earbudside heli summutuse on vaikimisi 3 taseme peal: 1 (täielik summutus), 2:
(mõnevõrra teadlik) ja 3 (täielikult läbi kuulda)
Heli summutamise kohandamine
Selleks, et liikuda läbi lemmikute heli summutuse tasemete, puudutake paremat earbudsi
2 korda.

Ainult heli summutuse kasutamine
1. Vajutage ning hoidke all enda laadimiskapslis olevat Bluetoothi nuppu kuni kuulete “Bluetooth off”.
2. Puudutage 2 korda vasakut earbudsi, et valida endale sobiv helisummutuse tase.
PUUTETUNDLIKKUSE ISIKUPÄRASTAMINE
SHORTCUT
Shortcut võimaldab Teil kiiresti ja mugavalt kasutada ühte järgnevatest funktsioonidest:
- Kontrolli earbudsi aku taset
- Pane järgmine lugu
Shortcuti seadistamine
Selleks, et shortcut seadistada, kasutage Bose Music rakendust. Saate seda teha Seadete menüüst.
Shortcuti kasutamine
Selleks, et shortcuti kasutada, puudutage ja hoidke näpp all vasakul earbudsil.
Shortcuti eemaldamine ja muutmine
Selleks, et eemaldada või muuta enda Shortcut, kasutage Bose Music rakendust. Saate seda teha Seadete menüüst.
AKU
Earbudside laadimine
1. Asetage earbudsi laadimispunkt kohakuti laadimiskapsulis olevate laadimispunktidega.
2. Pange earbudsi laadimiskapsulisse kuni see magneetiliselt kinni jääb.
3. Sulgege laadimiskapsul.
Laadimiskapsuli laadimine
1. Kui laadimiskapsul on suletud, ühendage USB juhtme väike ots laadimiskapsulis olevasse USB-C sisendisse.
2. Ühendage juhtme teine ots USB-A otsaga pesasse
Laadimiskapsuli aku taseme kontrollimine
Vajutage laadimiskapsuli ees olevat nuppu. Nupu all olevad indikaatorid näitavad aku taset.
Earbudsid laevad umbes 2 tundi ning laadimiskapsul ise laeb umbes 3 tundi.
Laadimiskapsulit saab laadida ka juhtmevabalt. Lihtsakt asetage laadimiskapsul enda juhtmevaba laadimisaluse keskele.
EARBUDSIDE JA LAADIMISKAPSULI STAATUS
Earbudside staatuse indikaatorid
Earbudside staatuse indikaatorid asetsevad kummagi earbudsi tagumisel pinnal.

Bluetoothi staatus
Pulseerib aeglaselt siniselt - Valmis ühendama
Vilgub siniselt - Ühendab
Helendab siniselt - Ühendatud
Aku staatus
Pulseerib aeglaselt valgelt - Laeb
Helendab valgelt - Täis laetud
Pulseerib aeglaselt punaselt - Vajab laadimist
Vilgub punaselt ja valgelt - Viga — võtke ühendust Bose klienditeenindusega
Laadimiskapsuli staatuse tulukesed
Tulukesed

Aku tase

Uuenduste ja vigade staatus
1. tuluke vilgub - Earbudsid uuendavad
1., 3. ja 5. tuluke vilgub - Laadimise viga — võtke ühendust Bose
klienditeenindusega

BLUETOOTH ÜHENDUSED
Mobiilseadmega ühendamine Bluetoothi abil
Te saate kuni 7 seadet enda earbudside seadmete nimekirja salvestada. Saate ühendada ja audiot mängida ainult ühest
seadmest korraga.
1. Vajutage enda laadimiskapsulil olevat Bluetooth nuppu ja hoidke see all kuni kuulete ‘Ready to connect’.
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Valige Bluetoothi seadmete nimekirjast enda Earbudsid.
Mobiilseadme lahti ühendamine
Kasutage Bose Music rakendust, et earbudsid enda mobiilseadmest lahti ühendada.

Mobiilseadme taasühendamine
Kui earbudsid sisse lülitada, proovivad need esmalt viimati ühenduses oleva mobiilseadmega ühendust saada.
Earbudside seadmete nimekirja puhastamine
1. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu kuni laadimiskapsulilt kostub ‘Bluetooth device list cleared’.
2. Kustutage earbudsid enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast.
HOOLDUS
Earbudside hoiustamine
Kui Te earbudse ei kasuta, hoidke need laadimiskapsulis. Laadimiskapsuli kinni hoidmine aitab säästa ka aku iga ning hoiab
kapsuli sisemuse puhtana.
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
Earbudside uuendamine
Earbudsid ja laadimiskapsul hakkavad automaatselt uuendama kui need on ühendatud Bose Music rakendusega ning uuendus
on saadaval. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED
Earbudsid ei lülitu sisse - Veenduge, et eadbudsid ei oleks ooterežiimil. Selleks, et earbudsid üles äratada, pange need endale
kõrva; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator
näitab aku taset; Kui earbudsid on olnud kõrge või madala temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.

Earbudsid ei ühendu mobiilseadmega - Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme
Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse
ja sealne staatuse inndikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Ühendage earbudsidega uuesti; Veenduge,
et kannate parempoolset earbudsi; Puhastage earbudside seadmete nimekiri. Ühendage uuesti; Taaskäivitage earbudsid ja
laadimiskapsul.
Earbudsid ei vasta ülesseadmise ajal - Veenduge, et kasutate earbudside seadistamiseks Bose Music rakendust; Veenduge, et
mobiilseadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.
Bose Music rakendus ei leia earbudse - Samal ajal kui earbudse kannate, vajutage ning hoidke enda laadimiskapsuli Bluetoothi
nuppu all kuni kuulete ‘Ready to connect’; Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse inndikaator näitab
aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.
Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel - Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose Music rakendusega ning ei
Teie mobiilseadmel oleks vajalikud sätted; Taasinstallige Bose Music rakendus enda mobiilseadmele.
Hakkiv Bluetooth ühendus - Puhastage earbudside seadmete nimekiri; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.
Heli puudub - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla,
kui earbudsid kõrva panete; Veenduge, et mängite enda mobiilseadmest audiot; Proovige erinevaid audio allikaid; Proovige
erinevaid mobiilseadmeid; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et earbudsid oleks mobiilseadmele piisavalt lähedal.
Heli puudub ühest earbudsist - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et Te ei
vaataks peaga alla, kui earbudsid kõrva panete; Veenduge, et mõlemad earbudsid oleks üksteisele lähestikku; Asetage mõlemad
earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse inndikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke
earbudsid kapsulist välja.
Heli ja pilt ei ole sünkroonis - Sulgege ja avage rakendus või muusika teenus uuesti; Mängige audiot mõnest muust rakendusest;
Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse inndikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see
uuesti. Võtke earbudsid kapsulist välja.
Halb heli kvaliteet - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Proovige mõnda muud lugu
mängida; Mängige audiot mõnest muust rakendusest; Puhastage enda earbudsid igasugusest purust ja tolmust; Taaskäivitage
enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis
uuesti ühendada;
Mikrofon ei korja heli üles - Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades; Veenduge, et mikrofoni
augud poleks blokeeritud; Veenduge, et mikrofon pole Teie telefonis vaigistatud; Kui Te olete kõnes, veenduge, et kasutate
parempoolset earbudsi; Proovige uuesti helistada; Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada; Taaskäivitage enda
mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis
uuesti ühendada;
Ei saa kohandada heli summutus taset - Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse ja sealne staatuse inndikaator näitab
aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Veenduge, et kasutate
vasakpoolset earbudsi, et kohandada heli summutus taset; Kasutage Bose Music rakendust, et kohandada heli summutuse taset.
Halb heli summutus - Veenduge, et earbudsid on Teie kõrvas turvaliselt; Kontrollige heli summutus taset; Võtke earbudsid
kõrvast ja pange need tagasi kõrva.
Kõnes olles on teist inimest raske kuulda - Tõstke enda mobiilseadmes volüümi; Proovige mõnda muud heli summutus taset.
Kõnes olles on enda häält raske kuulda - Kasutage Bose Music rakendust, et kohandada Self Voice’i. Saate seda teha seadete
menüüst.
Earbudsid ei vasta - Asetage mõlemad earbudsid laadimiskapsulisse. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Earbudside staatuse
indikaator näitab aku taset; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskapsul.
Earbudsid ei vasta puutetundlikele käskudele - Veenduge, et puudutate õiget puutetundlikku pinda; Veenduge, et puudutate
seda pinda korralikult; Kui Teie juuksed on märjad, siis veenduge, et see ei segaks puutetundlikku pinda; Veenduge, et Teie
sõrmed oleksid kuivad; Kui kannate kindaid, siis võtke need enne puutetundlikku pinda kastumist ära; Taaskäivitage earbudsid ja
laadimiskapsul.
Earbudsid ei lae - Veenduge, et mõlemad earbudsid on korralikult kapslisse asetatud. Selleks, et aku eluiga pikendada, hoidke
kapsel suletud; Veenduge, et kapsulis poleks tolmu ega puru, mis segaks laadimist; Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt
sisestatud; Proovige mõnda muud USB kaablit; Proovige mõnda muud pistikut. Kui earbudsid on olnud kõrge või madala
temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.
EARBUDSIDE JA LAADIMISKAPSULI TAASKÄIVITAMINE
1. Asetage earbudsid laadimiskapslisse.
2. Vajutage ning hoidke all Bluetoothi nuppu 30 sekundit, kuni earbudsi staatuse indikaator vilkuma hakkab.
Kui taaskäivitus on lõpetatud, siis earbudside staatuse indikaator ning laadimiskapsuli staatuse indikaator helendavad.

