Bose mürasummutavad kõrvaklapid
QuietComfort 45
TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
1. Enne toote kasutamist tutvuge juhistega ja järgige neid!
2. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
3. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
4. Puhastage ainult kuiva lapiga.
5. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
6. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
7. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
Küsimuste korral palun võtke ühendust Bose esindusega või https://www.tedra.ee
HOIATUS
• Kandes Bose mürasummutavaid kõrvaklappe, soovitame kasutada mõõdukat helitugevust,
et vältida kuulmiskahjustusi.
• Auto roolis olles ärge kasutage kõrvaklappe kõnede tegemiseks ega muudeks otstarveteks!
• Et tagada enda ja teiste turvalisus, ärge kasutage mürasummutavat režiimi liigeldes, sportides tänavail ning
ületades raudteed! Jälgige, et kuuleksite ümbritsevaid helisid, signaale ja alarme!
• Kui kõrvaklappidest kostub ebatavalist heli või kui klapid peaksid kuumenema, katkestage nende kasutamine
ning pöörduge Bose klienditeenindusse.
• Ärge kasutage mobiiltelefoni adapterit ühendamaks kõrvaklappe lennuki meelelahutussüsteemiga, see võib
põhjustada kõrvaklappide ülekuumenemist.
KOMPLEKT SISALDAB
• QuietComfort® 45 kõrvaklapid
• Karp
• 30.5 cm USB-C laadimiskaabel
• 3.5 mm kuni 2.5 mm helikaabel
Bose Music rakendus võimaldab Teil Bose QuietComfort45 kõrvaklappe 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 mobiilseadmesse Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE KÕRVAKLAPPIDE QUIETCOMFORT45 LISAMINE
1. Bose Music rakenduses vajutage My Bose ekraanilt “Set up new product” nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
KÕRVAKLAPPIDE FUNKTSIOONID
Mürasummutuse
reguleerimine

Funktsiooni nupp

Toide sees/väljas, Bluetooth nupp
Helitugevuse tõstmine
Helikaabli pesa

Helitugevuse langetamine
USB-C laadimiskaabli pesa
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BOSE KÕRVAKLAPPIDE SISSE- ja VÄLJALÜLITAMINE
Vajutage Toite/Bluetooth nuppu paremal kõrvaklapil.
Häälviide informeerib Teid aku laetusest ja staatuse indikaatortuli helendab vastavalt laetuse tasemele.
Kui klappe pole mõnda aega kasutatud, lülituvad need ooterežiimile.
Kasutades Bose Music rakendust, saate ooterežiimi seadeid muuta.
BOSE KÕRVAKLAPPIDE TOIMINGUD:
Kasutage paremal kõrvaklapil olevaid nuppe, et juhtida meedia esitust,
telefonikõnesid, muuta helitugevust.
TAASESITUS
Esita/Pane pausile- vajutage funktsiooni nuppu
Jäta vahele/Liigu edasi - kahekordne vajutus funktsiooni nupul
Liigu tagasi - kolmekordne vajutus funktsiooni nupul
HELITUGEVUS
Helitugevuse tõstmiseks vajutage ˝+˝ nuppu, langetamiseks ˝ ̶ ˮ.

Helitugevuse tõstmine
Funktsiooni nupp
Helitugevuse langetamine
Mikrofon

TELEFONIKÕNED
Vasta/lõpeta kõne - vajutage funktsiooni nuppu paremal klapil
Keeldu kõnest - vajutage ja hoidke funktsiooni nuppu all 1 sekund
Teisele kõnele vastamine jooksva kõne ajal - vajutage kõne ajal funktsiooni nuppu, jooksev kõne jääb ootele
Sissetulevast kõnest keeldumine jooksva kõne ajal - vajutage ja hoidke funktsiooni nuppu all 1 sekund
Kahe aktiivse kõne vahel liikumine - vajutage funktsiooni nuppu 2x
Konverentskõne loomine - vajutage ja hoidke funktsiooni nuppu all 3 sekundit
Kõne vaigistamine - jooksva kõne ajal hääle vaigistamiseks/taastamiseks vajutage 2x mürasummutuse
nuppu vasakul klapil.
MÜRASUMMUTUS
Mürasummutus funktsioon eemaldab üleliigse taustheli ja võimaldab seeläbi puhtamat helikvaliteeti.
Mürasummutuse taset reguleerige vasakul klapil asuva nupu abil või Bose Music rakendusest.
Võimalik on valida täieliku ja osalise mürasummutus taseme vahel.
MOBIILISEADME HÄÄLKONTROLLIMINE
Häälkontrolli saate aktiveerida paremal kõrvaklapil asuva funktsiooni nupu allhoidmisega üheks sekundiks.
BLUETOOTH
Mobiiliseadme ühendamine
Bose QuietComfort® 45 mürasummutavate kõrvaklappidega saab kokku ühendada kuni 8 seadet.
Kõrvaklapid saavad aktiivselt olla ühenduses kahe seadmega ja edastada mõlemasse saabuvaid kõnesid,
kuid kuulata saab korraga vaid ühest seadmest edastatavat heli.
Soovitame Bluetoothi ühendus aktiveerida mobiiliseadmes, Bose Music rakenduses.
1. Mürasummutavatel kõrvaklappidel Bluetoothi aktiveerimiseks lükake Toite/Bluetooth nuppu paremale
ja hoidke asendis 3 sekundit, kuni kuulete häälviidet “Ready to connect”, ja näete olekutuld siniselt vilkumas.
2. Aktiveerige Bluetooth ka oma mobiiliseadmes.
3. Valige mobiiliseadme Bluetooth ühenduste loendist Bose QuietComfort® 45 mürasummutavad kõrvaklapid.
Kui ühendus seadmete vahel on loodud, kuulete vastavat häälviidet või näete sinist olekutuld.
Soovi korral on mobiiliseadmes võimalik mürasummutavatele kõrvaklappidele uus nimetus anda, et neid oleks
edaspidi kergem Bluetooth ühenduste loendist tuvastada.
Mobiiliseadme lahtiühendamine
Kasutage Bose Music rakendust, et oma mobiiliseadme Bluetooth ühendust tühistada või lülitage see
välja mobiili seadetes.
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Mobiilseadme taasühendamine
Bose QuietComfort® 45 mürasummutavad kõrvaklapid taastavad ühenduse kahe viimati kasutuses olnud
seadmega.
Selleks peavad seadmed olema sisselülitatud ja asuma teineteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit.
Ühenduses oleva seadme nimetuse saab teada libistades Toite/Bluetooth nuppu hetkeks paremale ja
seejärel vabastades. Korrates seda tegevust, saate liikuda järgmiste seadmete juurde mis on lisatud teie
kõrvaklappidega ühilduvate seadmete loendisse.
ÜHILDUVATE SEADMETE LOENDI PUHASTAMINE
Seadmete loendi kustutamiseks klappidel hoidke Toite/Bluetooth nuppu 15 sekundit paremal kuni kuulete
häälviidet:“Bluetooth device list cleared. Ready to connect.”
Kustutage kõrvaklapid ka oma mobiilseadme loendist.

Bluetoothi ühenduse staatusest annab Teile märku olekutuli kõrvaklappide paremal klapil.
• Kui tuli vilgub siniselt, on seade valmis ühilduma.
• Põlev sinine tuli näitab aktiivset ühendust.
LAADIMINE
• Ühendage USB laadimisjuhtme väiksem ots paremal klapil asuvasse USB-C pessa ja juhtme teine ots
seinalaadijasse.
• Klappide täielikuks laadimiseks kulub 2,5 tundi.
• Laadimse ajal klapid heli ei edasta.
• Aku laetuse taset saab kontrollida ka Bose Music rakendusest.
AKU LAETUS
Helekollane tuli - aku vajab laadimist/laeb
Olekutuli vilgub heledalt 2x - aku alustab laadimist
Põleb heledalt - aku on laetud
UUENDUSED JA VEATEATED
Kiirelt vilkuv valge tuli (10 sek) - uuendab tarkvara (läbi USB ühenduse)
Aeglaselt vilkuv valge tuli (30-60 sek) - uuendab tarkvara (juhtmevaba)
Helekollase ja valge vahelduv vilkumine - veateade, kontakteeru Bose klienditeenindusega
HOOLDUS
Hoidke kõrvaklappe ainult selleks ettenähtud vutlaris.
Enne vutlarisse panemist veenduge, et seade oleks välja lülitatud.
Pikemaajaliseks hoiustamiseks soovitame audio kõrvaklappide aku täis laadida.
Puhastage kõrvaklappe ainult 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
NB! Toote seerianumbri leiate parema kõrvaklapi vooderduse alt.
TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:
Tõrgete esinemisel proovige esmalt järgmisi lahendusi:
1. Laadige aku.
2. Jälgige olekutuld, milliselt see põleb/vilgub.
3. Tõstke helitugevust nii kõrvaklappides, kui mobiilseadmes.
4. Proovige ühendust mõne teise mobiilseadmega.
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VEATEATED
• Kõrvaklapid ei saa mobiilseadmega ühendust
1. Ühendage kõrvaklapid juhtmetest lahti.
2. Lülitage Bluetooth välja ja taas sisse.
3. Kustutage oma mobiilseadme Bluetooth loendist Bose mürasummutavad kõrvaklapid ja ühendage need
siis uuesti tagasi.
4. Proovige kõrvaklappe ühendada mõne teise seadmega.
5. Asetage seadmed üksteisele lähemale ning vältige teisi võimalikke ühendust segavaid seadmeid.
6. Tutvu juhendavate videodega: www.Bose.com/Support/QC45

• Heli puudub või on helikvaliteet halb:
- Laadige aku
- Jälgige olekutuld, milliselt see põleb/vilgub.
- Kui klappidega on ühendatud kaks mobiiliseadet: 1) kontrollige et, seadmed oleks klappide tööraadiuses
2) katkestage heliedastus ühest seadmest
- Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest.
• Mürasummutavad kõrvaklapid ei lae - Kontrollige, et laadija juhe oleks korrektselt kõrvaklappidega ühendatud;
Kui prillid on olnud kas liialt kuumades või külmades tingimustes, vajavad nad enne laadimist jahtumist/soojenemist
toatemperatuurini.
• Mürasummutus ei tööta - Veenduge, et klapid on sisselülitatud; Kasutage Bose Music rakendust, et mürasummutust
reguleerida.
• Kõrvaklapid ei saa ühendust Bose Smart Soundbariga ega kõlaritega - Lükake ja hoidke Bluetooth nuppu asendis
kuni kuulete häälviidet: ”Ready to connect another device”, ja Bluetooth tuli vilgub siniselt. Veenduge, et seadmed
oleksid üksteise tööraadiuses (-9m).
Teostage alati tarkvara uuendused Bose Music rakenduses.
• Tehaseseadete taastamine:
1. Eemalda kõrvaklapid Bluetooth seadmete loendist oma mobiiliseadmes, ja Bose Music rakenduses.
2. Lülitage ja hoidke 30 sekundi jooksul Bluetooth nuppu paremal ning samal ajal funktsiooni nuppu all.
3. Olekutuli vilgub heledalt.
4. 30 sekundi möödudes hakkab olekutuli vilkuma kollaselt ja seaded on taastatud.
5. Kogu protsess on lõpuni viidud kui näete olekutuld siniselt vilkumas.
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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