Bose audio päikeseprillid Soprano/Tenor
TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
8. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
9. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
Küsimuste korral palun võtke ühendust Bose esindusega või https://www.tedra.ee
HOIATUS
• Kandes Bose audio päikeseprille, soovitame kasutada mõõdukat helitugevust, et vältida kuulmiskahjustusi.
• Et tagada enda ja teiste turvalisus, olge ettevaatlik autot juhtides (seejuures kehtivad reeglid sarnaselt mobiiltelefoni kasutamisele autoroolis), jalakäijana ja sporti tehes.
• Jälgige, et kuuleksite ümbritsevaid helisid, signaale ja alarme.
• Kui prillidest kostub ebatavalist heli või kui raamid peaksid kuumenema, katkestage nende kasutamine ning
pöörduge Bose klienditeenindusse.
• Audio päikeseprillide polariseeritud klaasid blokeerivad 99% UVA/B- kiirtest.
• Bose audio päikeseprillid pole mõeldud otseseks päikesesse vaatamiseks ega ka kunstliku valguskiirguse eest
kaitseks.
• Bose audio päikeseprillidel tohib vahetamiseks kasutada ainult vastavaid Bose prilliklaase.
• Bose audio päikeseprillid on küll niiskuskindlad, kuid pole mõeldud kasutamiseks vees.
• Kriimustuste ja kahjustuste vältimiseks hoidke prille kaasasolevas vutlaris.
• Puhastage prille ainult kuiva lapiga.
KOPLEKT SISALDAB
Mustade polariseeritud peegelklaasidega prillid, kott, 4-pin laadimisjuhe, puhastuslapp

Bose Music rakendus võimaldab Teil Bose audio päikeseprille seadistada ja kontrollida kasutades enda mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid,
kuulata raadiokanaleid.
BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE
1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE LISAMINE
1. Vajutage ja hoidke all prilliraamide paremal sangal asuvat juhtnuppu, kuni kuulete heliviidet: ”Ready to connect”,
või annab ühendusest märku sinine vilkuv tuli.
2. Bose Music rakenduses vajutage My Bose ekraanilt “Set up new product” nuppu.
3. Järgige rakenduse juhiseid.
BOSE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE SISSELÜLITAMINE
1. Vajutage juhtnuppu paremal prillisangal.
2. Olekutuli sanga siseküljel vilgub esmalt 2x ja seejärel põleb vastavalt
Bluetooth ühendusele.
3. Häälviide informeerib Teid aku laetusest ja Bluetooth ühendusest.
NB! Enne esimest kasutust võib olla vajalik prille lühiajaliselt laadida.
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Olekutuli

Juhtnupp

BOSE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE VÄLJALÜLITAMINE
1. Vajutage ja hoidke all juhtnuppu kuni kuulete helisignaali.
Olekutuli sanga siseküljel vilgub 2x heledalt ja seejärel kustub.
2. Samuti toimub väljalülitamine raamide tagurpidi pööramisel
paariks sekundiks. Kui raamid on väljalülitatud, võib neid hoida
mis tahes asendis.

Juhtnupp

Kui prille pole 10 minutit kasutatud, lülituvad need automaatselt välja.
Kasutades Bose Music rakendust, saate funktsioonide seadeid muuta.
BOSE AUDIO PÄIKESEPRILLIDE JUHTIMINE
Kasutage paremal prillisangal olevat nuppu ja puutetundlikku ala, et juhtida
meedia esitust, telefonikõnesid, muuta helitugevust, anda häälkäskluseid.
Puutetundlik pind
Reguleeri helitugevust,
häälkäsklusi

TAASESITUS
Esita/Pane pausile- vajutage juhtnuppu raamil
Jäta vahele/Liigu edasi - kahekordne vajutus nupul
Liigu tagasi - kolmekordne vajutus nupul
HELITUGEVUS
Libistades näpuga puutetundlikul pinnal paremale, tõstate helitugevust
ning tagasi vasakule liikudes vähendate seda.
Nii miinimum, kui ka maksimum helitasemeni jõudes, kostub helisignaal.
TELEFONI KÕNED
Vasta/lõpeta kõne - vajutage nuppu raamil
Keeldu kõnest - vajutage nuppu 2x
Vasta kõnele jooksva kõne ajal - vajutage nuppu raamil
Kõnest keeldumine jooksva kõne ajal - vajutage nuppu 2x

Mikrofon
Juhtnupp
Juhi meedia esitust,
telefonikõnesid

2x

Kõnedest ja helistajatest teavitab Teid heliviide.
Et kõik võimalikud kõnede kontrollfunktsioonid oleksid Teie seadmes kasutatavad,
teostage alati uuendused Bose Music rakenduses.
HÄÄLKÄSKLUSED
Audio päikeseprillides olev mikrofon dubleerib Teie mobiiliseadme mikrofoni.
Häälkäskluste võimaldamiseks puudutage 2x raamide puutetundlikku ala.
Kuulete helisignaali kui toiming on aktiveeritud.
LAADIMINE
Asetage laadimisjuhe korrektselt kohakuti prilliraamide paremal sangal asuva
laadimispordiga, ühendus sulgub magneetiliselt. Ühendage seade vooluvõrguga.
Laadimise ajal vilgub olekutuli heledalt, kui aku on täis laetud, vilkumine lõpeb.
Laadimse ajal prillid heli ei edasta.
Audio päikeseprillide sisselülitamisel ning kasutuse ajal saate aku laetuse tasemest
teada läbi häälviite. Samuti kuvatakse aku info Bose Music rakenduses.
AKU LAETUS
Olekutuli vilgub punaselt (10 sekundit) - aku vajab laadimist
Tuli vilgub heledalt - aku laeb
Põleb heledalt - aku on laetud
Punase ja valge tule vahelduv vilkumine - Veateade. Pöörduge Bose esindusse.
BLUETOOTH
Mobiiliseadme ühendamine
Olekutuli
Soovitame Bluetoothi ühendus aktiveerida Bose Music rakenduses.
1. Audio päikeseprillidel Bluetoothi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all
paremal prillisangal olevat nuppu kuni kuulete häälviidet “Ready to connect”,
või näete olekutuld siniselt vilkumas.
Juhtnupp
2. Aktiveerige Bluetooth ka oma mobiiliseadmes.
3. Valige mobiiliseadme Bluetooth ühenduste loendist Bose audio päikeseprillid.
Kui ühendus seadmete vahel on loodud, kuulete vastavat häälviidet või näete siniselt vilkuvat olekutuld.
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Soovi korral on mobiiliseadmes võimalik audioprillidele uus nimetus anda, et neid oleks edaspidi
kergem Bluetooth ühenduste loendist tuvastada.
Bose audio päikeseprillidega saab kokku ühendada kuni 8 seadet.
Mobiiliseadme lahtiühendamine
Kasuta Bose Music rakendust, et oma mobiilseadme Bluetooth ühendust tühistada või lülitage
see välja mobiili seadetes.
Mobiilseadme taasühendamine
Bose audio päikeseprillid on seadistatud looma ühenduse just viimati kasutuses olnud seadmega.
Ühenduse taastamiseks peavad seadmed olema sisselülitatud ja asuma teineteisest mitte kaugemal
kui 9 meetrit.
AUDIO PÄIKESEPRILLIDE SEADMENIMEKIRJA PUHASTAMINE
Seadmete loendi kustutamiseks prillidel vajutage ja hoidke 10 sekundit all juhtnuppu kuni kuulete häälviidet:
“Bluetooth device list cleared”, või näete olekutuld siniselt vilkumas.
Kustutage audio päikeseprillid ka oma mobiilseadme loendist.
HOOLDUS
Hoidke audio päikeseprille ainult selleks ettenähtud vutlaris.
Enne vutlarisse panemist veenduge, et seade oleks välja lülitatud.
Pikemaajaliseks hoiustamiseks soovitame audio päikeseprillide aku täis laadida.
Pärast iga kasutuskorda puhastage raamid ja klaasid kaasasoleva kuiva lapiga.
Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale ja alkoholi sisaldavaid lahuseid ega abrasiivaineid.
Hoidke vedelikud eemal seadme avatud osadest.
TAGAVARA OSAD JA LISAD
Tagavaraosade ja lisade soetamiseks võtke ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: https://www.tedra.ee
Garantii tingimuste kohta saate infot: https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi
TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:
Tõrgete esinemisel proovige esmalt järgmisi lahendusi:
1. Ühendage prillid 2 sekundiks vooluvõrku.
2. Laadige aku.
3. Jälgige olekutuld, milliselt see põleb/vilgub.
4. Laadige oma mobiilseadmesse Bose Music rakendus ja teostage juba kasutusel olevas rakenduses
saadaolevad uuendused.
5. Tõstke helitugevust nii prillides, kui mobiilseadmes.
6. Proovige ühendust mõne teise mobiilseadmega.
VEATEATED
• Prillid ei saa mobiilseadmega ühendust
1. Lülitage Bluetooth välja ja taas sisse.
2. Kustutage oma mobiilseadme Bluetooth loendist Bose audio päikeseprillid ja ühendage need siis uuesti tagasi.
3. Proovige prille ühendada mõne teise seadmega.
4. Asetage seadmed üksteisele lähemale ning vältige teisi võimalikke ühendust segavaid seadmeid.
5. Tutvu juhendavate videodega: www.Bose.com/Support/Tenor, www.Bose.com/Support/Soprano
• Bose Music rakendus ei tööta - desinstalleeri Bose Music rakendus oma seadmest ja seejärel installeeri uuesti.
• Bose Music rakendus ei saa prillidega ühendust - Lülita raamid sisse, vajuta ning hoia all toitenuppu kuni kuuled
heliviidet “Ready to connect” või kui olekutuli vilgub siniselt. Samuti teostage Bose Music rakenduses saadaolevad uuendused.
• Katkendlik Bluetooth ühendus - Puhastage Bluetooth ühilduvate seadmete loend ja ühendage siis uuesti;
Asetage prillid ja mobiilseade teineteisele lähemale.
• Heli puudub või on helikvaliteet halb - Asetage seadmed teineteisele lähemale. Veenduge, et heli poleks väljalülitatud või liiga vaikne. Proovige mõnda muud seadet heliedastuseks; Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest.
• Mikrofon ei tööta - Veenduge, et mikrofoni avad paremal prillisangal oleksid vabad; Katsetage mikrofoni tööd ka
mõne muu seadmega.
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• Audio päikeseprillid ei lae - Kontrollige, et laadija juhe oleks korrektselt prillidega ühendatud; Kui prillid on olnud kas
liialt kuumades või külmades tingimustes, vajavad nad enne laadimist jahtumist/soojenemist toatemperatuurini.
• Prillide puutetundlik ala ei reageeri - Kasutage puutetundlikku ala vaid puhta, kuiva käega.
• Tõrked heli reguleerimisel - Kasutage puutetundlikku ala vaid puhta, kuiva käega.
• Tõrked telefoni kõnede kontrollimisel - Teostage saadaolevad uuendused Bose Music rakenduses.
• Mobiilseade ei reageeri prillide funktsioonidele - Teostage saadaolevad uuendused Bose Music rakenduses.
Mitmekordsete nupulevajutustega funktsioonide puhul (näiteks kõnest keeldumisel) proovige muuta nupule
vajutuste kiirust; Kontrollige, kas Teie rakendus mobiilseadmes toetab antud funktsiooni; Lülitage prillid välja
ja seejärel sisse tagasi; Oma seadmes lülitage Bluetooth välja ja siis ühendage uuesti. K ustutage oma mobiilseadme Bluetooth loendist Bose audio päikeseprillid ja ühendage need siis uuesti tagasi.
Pane tähele!
Amazon Alexa ja Google Assistant teenused töötavad vaid regioonides, kus neil on tugi. Eestis nendele teenustele kahjuks
tugi puudub ja seetõttu häälkäskluste funktsioone Eestis kasutada ei ole võimalik!
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