Bose SoundLink Flex
TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD
1. Enne toote kasutamist tutvuge juhistega ja järgige neid!
2. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
3. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
4. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
5. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
6. Kõlarit ei tohi laadida kui see on niiske! Enne laadimist kontrollige ka, et laadimispesa oleks täielikult kuiv!
7. Puhastage kuiva lapiga.
Küsimuste korral palun võtke ühendust Bose esindusega või https://www.tedra.ee
KOMPLEKT SISALDAB:
• Bose SoundLink Flex Bluetooth kõlar
• USB-C laadimiskaabel (ilma seinaadapterita)
BOSE CONNECT rakendus võimaldab Teil Bose SoundLink Flex kõlarit seadistada ja kontrollida kasutades selleks
enda mobiilseadet või tahvelarvutit.
Kasutage rakendust, et kontrollida Bluetooth ühendusi, muuta seadistusi ja lisada uusi funktsioone.
BOSE CONNECT RAKENDUSE ALLALAADIMINE
1. Laadige enda mobiilseadmesse Bose Connect rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
VEEKINDLUS
Bose SoundLink Flex kõlar on pritsmete-, vee- ning tolmukindel.
See on hinnatud IP67 ja IP64 tasemel. See tähendab, et saate kõlari võtta ühe meetri sügavusele
vette kuni 30 minutiks. Seda võib kasutada ka dušši all olles või väljas vihma ning lumega olles.
HOIATUS: Ärge minge vees kõlariga sügavamale kui 1 meeter!
Funktsiooni nupp
Helitugevuse langetamine

Toitenupp

Helitugevuse tõstmine

Bluetooth nupp

KÕLARI SISSE- ja VÄLJALÜLITAMINE
Vajutage toitenuppu. Aku indikaator helendab valgelt.
AUTOMAATSE VÄLJALÜLITUSE TAIMER
See taimer säästab akut, lülitades seadme välja, kui see pole kasutuses olnud viimase 20 minuti jooksul.
Selleks, et muuta režiimi aktiveerumise aega, kasutage Bose Connect rakendust.
TAIMERI VÄLJALÜLITUSE TÜHISTAMINE
Vajutage ning hoidke korraga all nii “+“ kui ka “•• •“ nuppu. Seejärel kuulete häälviidet “Auto-off disabled”.
Korrage protsessi, et režiim uuesti aktiveerida.
KÕLARI TOIMINGUD:
Esita/Pane pausile- vajutage “•• •“ funktsiooni nuppu.
Jäta vahele/Liigu edasi - kahekordne kiire vajutus “•• •“ funktsiooni nupul.
Liigu tagasi - kolmekordne kiire vajutus “•• •“ funktsiooni nupul.
HELITUGEVUS
Helitugevuse tõstmiseks vajutage ˝+˝ nuppu, langetamiseks ˝ ̶ ˮ.
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TELEFONIKÕNED
Vasta/lõpeta kõne - vajutage funktsiooni nuppu “•• •“
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 “•• •“ kiirelt 2x
Häälkäsklusega kõne alustamine - häälkäsklust saab aktiveerida mitte kõnes olles, vajutades ja hoides all “•• •“ all 1 sekund
Kõne vaigistamine - jooksva kõne ajal hääle vaigistamiseks/taastamiseks vajutage üheaegselt ˝+˝ ja ˝ ̶ ˝ nuppe
KÕLARI AKU LAADIMINE
Sisestage USB-C kaabli väiksem ots kõlari USB pesasse.

Aku olekutuli

Aku olekutuli kõlari peal annab märku aku laetuse tasemest.
• Olekutuli vilgub heledalt - aku laeb
• Olekutuli põleb heledalt - aku on laetud

○

AKU LAADIMISE AEG
Selleks, et aku saaks täielikult laetud, laske akul laadida umbes 4 tundi.
Täislaetuna töötab kõlar kuni 12 tundi.
Aku laetuse tasemest teavitab häälviide iga kord kui kõlari sisse lülitate.
Kui kõlar on kasutuses, annab häälviide teada aku laetuse tasemest või saate seda kontrollida hoides all

nuppu.

NB! Ärge hoidke enda kõlarit pikka aega täislaetuna või kui täislaadimiseni on vähem kui 10%.
NB! Ärge laadige kõlarit kui see on niiske - see võib kõlarit kahjustada! Kuivatage enne kõlar puhta, kuiva lapiga.
HÄÄLJUHTIMINE JA JUHISED
Hääljuhised toetavad Teid erinevates toimingutes: Bluetooth ühenduste loomises, teavitavad aku laetusest,
tuvastavad ühilduvaid seadmeid.
• Teie kõlar teavitab Teid sissetulevatest kõnedest ja tuvastab helistajad Teie kontaktiraamatu järgi.
• Kõlari mikrofon töötab kui Teie mobiilseadme mikrofoni laiendi. Hoides all funktsiooni nuppu “•• •“,
saate aktiveerida hääljuhtimise ja kasutada selle erinevaid funktsioone.
• Hääljuhised saate välja lülitada vajutades ja hoides üheaegselt all ˝+˝ ja ˝ ̶ ˝ nuppe, ja nii ka taastada.
• Kui lülitate välja hääljuhised, lülitub välja ka hääljuhtimine.
• Hääljuhiseid saate seadistada ja hallata Bose Connect rakenduses.
SEADMES OLEMASOLEVAD KEELED
Järgnevad keeled on juba eelnevalt Teie kõlarisse installeeritud: inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani,
korea, itaalia, portugali, rootsi, taani, vene, poola.
KEELE MUUTMINE
Kui Te kõlari esmakordselt sisse lülitate, siis on kõik hääljuhised inglise keeles. Selleks, et keelt muuta:
1. Vajutage ning hoidke korraga all funktsiooni nuppu “•• •“, kui ka ˝ ̶ ˝ nuppu kuni kuulete hääljuhist,
mis pakub Teile esimest keelevalikut.
2. Vajutage ˝+˝ või ˝ ̶ ˝ et navigeerida keelte nimekirjas.
3. Kui kuulete endale sobivat keelt, siis valiku kinnitamiseks vajutage ja hoidke all funktsiooni nuppu “•• •“.
BLUETOOTH
Bluetooth olekutuli kõlari peal annab märku ühendusest mobiilseadmega.
• Tuli vilgub siniselt - kõlar on valmis ühenduse loomiseks mobiilseadmega
• Tuli vilgub heledalt - seadmeid ühendatakse
• Tuli põleb heledalt - seadmed on ühendatud

Bluetooth olekutuli

ÜHENDAGE ENDA MOBIILSEADE KASUTADES BOSE CONNECT RAKENDUST
1. Lülitage kõlar sisse.
2. Laadige alla Bose Connect rakendus ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.
3. Saades enda seadme ühendatud, kuulete hääljuhist „Connected to <seadme nimi>” ja Bluetoothi
olekutuli helendab valgelt.
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BLUETOOTH ÜHENDUSE LOOMINE
• Lülitage kõlar sisse ja vajutage ning hoidke all Bluetooth nuppu, kuni
kuulete hääljuhist “Ready to connect” ja Bluetooth olekutuli vilgub
siniselt.
• Samuti aktiveerige Bluetooth oma mobiiliseadmes (selle leiate Seadete menüüst ).
• Valige oma kõlar Bluetoothiga ühilduvate seadmete loendist.
• Kui ühendus seadmete vahel on loodud, kuulete hääljuhist “Connected to <mobiiliseadme nimi>”,
ning Bluetooth olekutuli põleb heledalt.
NB! Bose Connect rakenduses on Teil võimalik anda oma kõlarile ka eraldi nimetus.
MOBIILSEADME LAHTIÜHENDAMINE
Kasuta Bose Connect rakendust, et oma mobiilseadme Bluetooth ühendust tühistada või lülitage see
välja Bluetooth mobiiliseadetes.
MOBIILSEADME TAASÜHENDAMINE
Bose SoundLink Flex kõlar taastab ühenduse kahe viimati kasutuses olnud seadmega.
Selleks peavad seadmed olema sisselülitatud ja asuma teineteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit.

Te saate kõlariga ühendada ka teisi seadmeid peale enda mobiiliseadme. Need lisaühendused on kontrollitavad Bluetooth nupu abil või Bose Connect rakenduses.
LISA MOBIILISEADME ÜHENDAMINE
Bose SoundLink Flex kõlarisse saab kokku ühendada kuni 8 seadet, kuid kõlar saab aktiivselt olla ühenduses
kahe seadmega. Lisaseadmete ühendamiseks kasutage Bose Connect rakendust või mobiiliseadme Bluetooth
seadeid.
ÜHENDATUD MOBIILISEADME TUVASTAMINE - selleks hoidke all Bluetooth nuppu.
LÜLITUMINE ÜHELT AKTIIVSELT SEADMELT TEISELE - Pange heli edastamine esimeses seadmes pausile ning
teises seadmes mängima.
TAASÜHENDA VIIMATI ÜHENDATUD SEADMEGA
Selleks peab seade asuma mitte kaugemal kui 9 meetrit ja olema sisselülitatud.
1. Vajutage Bluetooth nuppu kõlaril, et kuulda häälviidet millise seadmega kõlar ühenduses on.
2. 3 sekundi jooksul vajutage uuesti Bluetooth nuppu, et ühilduda järgmise seadmega kõlariga ühilduvate
seadmete loendis.
3. Korrake tegevust kuni jõuate loendis soovitud seadmeni.
ÜHILDUVATE SEADMETE LOENDI PUHASTAMINE
Seadmete loendi kustutamiseks kõlaris, vajutage ja hoidke all Bluetooth nuppu 10 sekundit kuni kuulete häälviidet: “Bluetooth device list cleared” ning Bluetooth märgutuli vilgub siniselt.
Kustutage kõlar ka oma mobiilseadme loendist.

KAHE BOSE BLUETOOTH KÕLARI ÜHENDAMINE
Erilise muusikaelamuse saamiseks on Teil võimalus mängida muusikat kahest Bose Bluetooth kõlarist korraga.
Soovitatavalt kasutage ühendamiseks Bose Connect rakendust.
Kahest kõlarist muusika edastamiseks on kaks režiimi:
1. Party režiim - vasak ja parem kõlar mängivad ühtselt
2. Stereo režiim - vasak ja parem kõlar mängivad eraldi
Režiime on võimalik seadistada Bose Connect rakenduses või kõlari kontrollnuppudel.
SOUNDLINK FLEXIGA ÜHILDUVAD BOSE TOOTED:
Bose SoundLink Micro, Bose SoundLink Flex, Bose SoundLink Color II, Bose SoundLink Revolve (seeria I ja II),
Bose SoundLink Revolve+ (seeria I ja II).
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KAHE BOSE KÕLARI ÜHENDAMINE MANUAALSELT
Party režiim
1. Veenduge, et mõlemad kõlarid on sisselülitatud.
2. Veenduge, et üks kõlaritest on ühendatud Teie mobiilseadmega.
3. Vajutage mobiilseadmega ühendatud kõlaril korraga Bluetooth ning “+” nuppu.
4. Laske nupud lahti kui kuulete “Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose
device.”
5. Teisel kõlaril vajutage ja hoidke korraga all Bluetooth ja “– “nuppu.
6. Nii pea, kui kuulete heli, laske nupud lahti. 10 sekundi pärast, kuulete kuidas mõlematest kõlaritest kostub
“Party mode”. Party režiim on aktiivne ning saate nüüd mõlemast kõlarist korraga oma mobiilseadmest valitud
audiot lasta.
7. Optimaalseks kogemuseks asetage enda kõlarid:
• Samasse ruumi või alale õues.
• Nii, et nende vahel poleks takistusi.
Stereo režiim
1. Seadke enda kõlarid Party režiimile.
2. Ühel kõlaril vajutage korraga Bluetooth ning “+” nuppu.
3. Laske nupud lahti kui kuulete häälviidet “Stereo mode.” Te kuulete “left” vasakust kõlarist ning “right” paremast kõlarist.
Stereo režiim on aktiivne ning saate nüüd mängida audiot stereosüsteemiga enda mobiilseadme abil.
4. Optimaalseks kogemuseks asetage kõlarid:
• Samasse ruumi või alale õues.
• Üksteisest 3 meetri kaugusele nii, et nende vahel poleks takistusi.
• Nii, et Teie kaugus mõlemast kõlarist oleks võrdne.
Party ja Stereo režiimi vahel vahetamine
Vajutage kummagi kõlari peal korraga Bluetooth ja “+” nuppu.
Party ja Stereo režiimi väljalülitamine
Lülitage teine kõlar välja.
BOSE SIMPLESYNC TEHNOLOOGIA
Bose Simplesync tehnoloogia abil saate Te ühendada Bose SoundLink Flex kõlari Bose Smart Speakeri või
Bose Smart Soundbariga, et kuulata üheaegselt sama muusikat erinevates ruumides.
NB! 1. Selle tehnoloogia kasutamiseks laadige esmalt alla Bose Music rakendus.
2. SimpleSync tehnoloogia Bluetooth levib 9 meetri piires ja sõltub ruumi seinte materjalidest ning
konstruktsioonidest.
ÜHILDUVAD BOSE TOOTED:
Bose Smart Soundbar 700/ Bose Soundbar 700, Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500,
Bose Smart Soundbar 300/Bose Home Speaker 300, Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker
ÜHENDA SEADMED BOSE MUSIC RAKENDUSE ABIL
Bose SoundLink Flex kõlaril vajutage ning hoidke all Bluetooth nuppu kuni Bluetooth olekutuli vilgub siniselt ja
Te kuulete häälviidet “Ready to pair another device”.
KÕLARI PUHASTAMINE
Kõlar võib vajada perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada niiske, kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.
VARUOSAD JA TARVIKUD
Võtke ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: https://www.tedra.ee
Garantii tingimuste kohta saate infot: https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi
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TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:
Tõrgete esinemisel proovige esmalt järgmisi lahendusi:
1. Lülitage kõlar sisse.
2. Jälgige olekutuld – milliselt see põleb/vilgub.
3. Kontrollige kas mobiiliseadmes on Bluetooth aktiveeritud.
4. Laadige aku.
5. Tõstke helitugevust nii kõlaris, mobiiliseadmes, kui ka muusika rakenduses.
6. Proovige ühendust mõne teise mobiiliseadmega.
7. Asetage seadmed omavahel lähemale.
8. Teostage tarkvara uuendused Bose Connect rakenduses.
VEATEATED:
• Voolu pole (aku) – Aku võib olla kaitserežiimil või laadimata. Ühendage enda kõlar pistikuga või arvutiga, mis on sisse
lülitatud.
• Kõlar ei ühildu mobiilseadmega – Lülitage mobiilseadmel Bluetooth välja, puhastage ühilduvate seadmete nimekiri ning
proovige uuesti kõlariga ühendada; Puhastage ka kõlari ühilduvate seadmete nimekiri; Ühendage teise mobiilseadmega.
• Kõlarid ei ühenda omavahel manuaalselt – Laadige alla Bose Connect rakendus, et proovida selle kaudu kõlareid
ühendada; Teie teine kõlari ei pruugi toetada Party ega Stereo režiimi.
• Kõlar ei ühildu Smart Speakeri või Soundbariga – Laadige alla Bose Music rakendus; Vajutage ja hoidke all Bluetooth nuppu
kuni kuulete hääljuhist “Ready to pair another device”; Veenduge, et seadmed oleks üksteisele piisavalt lähedal (–9m).
• Heli pole – Veenduge, et hääljuhised on sisselülitatud; Vajutage Bluetooth nuppu, et kuulda hetkel seotud seadet;
Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Olge mobiilseadmega kõlarile
piisavalt lähedal (kuni 9 meetri kaugusel).
• Halb heli kvaliteet – Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Ühendage
teine mobiilseade lahti; Lülitage kõik heli parandavad ja muutvad seaded välja.
• Kõlar ei lae – Veenduge, et kaabel oleks mõlemas otsas korrektselt ühendatud; Proovige mõnda teist laadimisallikat;
Lülitage kõlar välja ja siis uuesti sisse tagasi.
• Mikrofon ei reageeri helile – Veenduge, et mikrofoni ava poleks millegagi kaetud; Proovige uuesti helistada; Proovige
teist mobiilseadet; Kõnes olles veenduge, et Teie telefonis on kõlar valitud kõne audio allikaks.
• Mobiilseade ei reageeri nupuvajutustele – Kõik nuppude funktsioonid pole mõndadele mudelitele saadaval; Proovige
teist seadet. Multifunktsionaalse nupu puhul katsetage erinevate vajutuskiirustega.

TAASTA KÕLARI ALGSEADED
Tehase seadete taastamine kustutab ühildunud seadmete loendid ja keele valikud.
Algseadete taastamiseks lülitage kõlar sisse, vajutage ja hoidke 10 sekundit all toitenuppu
. Kõlar lülitub välja.
Vajutage veelkord toitenuppu. Bluetooth olekutuli põleb siniselt ja Te kuulete hääljuhist “Ready to connect. To start setup,
download the Bose Connect app”.
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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