Bose Smart Soundbar 900
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. Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.
HOIATUS
• Ärge kasutage seadet masinates ega laevadel.
• Lülitage kõlar välja või vähendage volüümi, kui kasutate neid liigeldes või ehitusplatside läheduses, et kuulda
enda ümbrust ja vältida õnnetusi.
• Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta
Teie implanteeritavat meditsiinilist seadet.
• Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
• Vältige laadimiskapsli kasutamist ettenähtust suurema elektrilise väljundiga.
• Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
• Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
KOMPLEKT SISALDAB
Bose Soundbar 900, pult, 2 AAA patareid, optiline kaabel, HDMI-kaabel, toitejuhe, ADAPTiQ peakomplekt.
SOOVITUSED
Parima soorituse jaoks, järgige järgnevaid soovitusi Soundbari paigaldamisel.
Ärge paigutage asju Soundbari peale. Selleks, et vältida juhtmeta ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt 30-90cm kaugusel. Asetage Soundbar enda TV alla või kohale, nii et Soundbari ja TV vahele
jääks vähemalt 10cm ning esiots oleks suunatud tuppa. Parimaks heliks, ärge paigutage Soundbari suletud kappi või
diagonaalselt kuhugi nurka.
Te saate kinnitada Soundbari ka seinale. Selleks peate endale soetama Bose Soundbar Wall Bracketi.
Kontakteeruge selle soetamiseks enda kohaliku Bose esindusega. Külastage: https://www.tedra.ee
SOUNDBARI VOOLUGA ÜHENDAMINE
1. Ühendage toitejuhe Soundbari taga asuva toiteühendus kohaga.
2. Sisestage toitejuhe seinas asuvasse pistikusse.
VÕRGU OOTEREŽIIM
Soundbar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi
või nuppe pole vajutatud 20 minuti vältel. Selleks, et Soundbar võrgu
ooterežiimist üles äratada:
• Mängige või jätkake audio mängimist enda mobiiliseadmest
või Bose Music rakendusest.
• Vajutage puldil toite-, allika või eelseadistusenuppu.
Bose Smart Soundbar 900 toetab Dolby Atmos tehnoloogiat, ümbritsedes Teid küllastunud, kõrgkvaliteedilise heliga.
Bose Music rakendus võimaldab Teil Soundbari kontrollida kasutades enda mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata raadiokanaleid ning muuta Soundbari
seadeid.
BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE
1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE SOUNDBARI LISAMINE
1. Bose Music rakenduses vajutage “+ Set up new product” nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE
1. Vajutage ning hoidke puldil all TV nuppu ning
nuppu kuni valgusriba hakkab kollaselt helendama.
2. Avage oma mobiilseadmes Wi-Fi seaded ning valige sealt Bose Smart Soundbar 900.
3. Seejärel avage Bose Music rakendus ning järgige sealseid juhiseid.
Bose Music rakendus soovitab Teil parima helikvaliteedi saavutamiseks teostada ADAPTiQ kalibreering, mis kohandab heli
vastavalt akustilistele tingimustele ruumis. Kalibreerimine teostatakse vaikses ruumis, ADAPTiQ peakomplekti mikrofoni
abil 10 minuti jooksul. Kui Te hiljem muudate Soundbari või mööbli asukohta ruumis või lisate kõlareid, on soovitatav teostada uus kalibreering, et kohandada heli vastavalt uutele tingimustele.
SOUNDBARI KONTROLLNUPUD
Soundbari nupud asetsevad Soundbari peal ning selle puldil.
Saate kasutada ka Bose Music rakendust, et Soundbari kontrollida.
PULDI FUNKTSIOONID

Toitenupp
Allikate nupud (Bose Music, TV, Bluetooth)
Helitugevuse kontrollnupud
Vaigista/taasta heli
Meedia taasesituse nupud
Eelseadistused

Kasutage puldi toitenuppu, et käivitada Soundbar (Soundbar ühildub viimase ühenduses olnud seadmega).
Soundbari on võimalik seadistada ka automaatselt helisignaali peale käivituma. Et vahetada käivitusviiside (automaatse
ja vaikimisi määratud käivituse) vahel, vajutage ja hoidke toitenuppu all 10 sekundit kuni kuulete heli ja valge signaaltuli
vilgub 2x. Samuti saate automaatkäivituse seadeid muuta Bose Music rakenduses.
Kasutades pulti, saate kontrollida TV, Bluetooth ühenduste ja Bose Music rakenduse heli.
Selleks, et valida allikas kust tuleb audio, valige puldil allikanuppude seast endale sobiv allikas – kas Bose Music,
TV või Bluetooth.
EELSEADISTUS
Soundbaril on kuus eelseadistust, kuhu saate salvestada enda lemmikud muusika edastajad.
EELSEADISTUSE LOOMINE
1. Mängi oma seadmest läbi Bose Music rakenduse muusikat.
2. Vajutage puldil Bose Music nuppu
3. Vajutage ning hoidke all üht eelseadistuste nuppudest (1-6) kuni kuulete heli.
Salvestatud seadme kasutamiseks piisabki edsaspidi vaid nupulevajutusest puldil.
BLUETOOTH
Mobiilseadme ühendamine
1. Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmel sisse Bluetooth.
3. Valige sealsest seadmenimekirjast enda Soundbar.
Kui seade on ühendanud Soundbariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks.
Soundbari nimi ilmub mobiilseadme nimekirja.
Täiendavalt saab Soundbari lisada kuni 8 seadet.

Mobiilseadme lahtiühendamine
Kasutage Bluetoothi menüüd või Bose Music rakendust, et enda mobiilseade lahti ühendada.
Mobiilseadme taasühendamine
Vajutage puldil Bluetooth nuppu ning Soundbar proovib ühendada kõige viimase ühenduses olnud seadmega.
(Veenduge, et Teie mobiilseadmel on Bluetooth sisselülitatud ning see on vähemalt 9 meetri raadiuses Soundbarist).
Soundbari seadmenimekirja puhastamine
Vajutage puldil ning hoidke all Bluetooth nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt ja seejärel siniselt.
Kustutage Soundbar ka oma seadme Bluetooth loendist.
SOUNDBARI ÜHENDAMINE APPLE AIRPLAY 2-ga
Apple Airplay2 tehnoloogia võimaldab jagada muusikat Apple seadmest Soundbari ja ka teistesse kõlaritesse.
Selleks veenduge, et Teie Apple seade kasutab iOS 11.4 või uuemat versiooni ning Soundbar ja Apple seade on
ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
Heli jagamiseks Soundbariga avage Apple seadmes kas:
1. Control Center, seejärel vajutage ekraani üleval paremas nurgas olevat audiokaardi valikut, mille avanedes näete
AirPlay ikooni. Ikooni alt leiate valiku ühilduvate seadmetega. Valige Soundbar.
2. Valige oma audiorakendusest esitatav lugu ning seejuures saate AirPlay ikoonil klikates valida ühenduse
Soundbariga.
ÜHILDUVAD TOOTED
Bose SimpleSync tehnoloogia abil saate Soundbari siduda teiste ühilduvate Bose toodetega:
• Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth kõlar
• Bose SoundLink Mini Bluetooth kõlar
• Bose SoundLink Color Bluetooth kõlar
• Bose mürasummutavad kõrvaklapid 700
• Bose QuietComfort 35 wireless kõrvaklapid
Ühenduste loomiseks kasutage Bose Music rakendust.
SOUNDBARI STAATUS
Soundbaril asetsev LED valgusriba näitab Soundbari staatust.

Mikrofoni väljalülitamise nupp

Funktsiooi nupp

WI-FI STAATUS
Vilgub valgelt – Ühendab Wi-Figa.
Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Wi-Figa ühendatud.
Mikrofoni väljalülitamise indikaator
BLUETOOTH STAATUS
Vilgub siniselt – Valmis ühendama mobiilseadmega.
Vilgub valgelt – Ühendab mobiilseadmega.
Helendab valgelt ning siis muutub mustaks – Mobiilseadmega ühendatud.
Vilgub kaks korda heledalt ning muutub siis mustaks – Seadmete nimekiri puhastatud.

MIKROFON VÄLJAS STAATUS
Põleb punane tuli – Mikrofon on välja lülitatud.
TAASESITUSE JA VOLÜÜMI STAATUS
Kaks valget tuld keskel – Paus
Valgusriba parempoolne ots vilgub valgelt – Volüüm kõrge
Valgusriba vasakpoolne ots vilgub valgelt – Volüüm madal
Valgusriba vasakpoolne ots helendab valgelt – Vaigistamine
UUENDUSTE JA VIGADE STAATUS
Helendab kollaselt – Wi-Fi seadistamine pooleli.
Valge tuli liigub paremalt vasakule – Uuenduse allalaadimine.
Valge tuli liigub vasakult paremale – Soundbari uuendamine.
Vilgub kollaselt neli korda – Allika viga. Pöörduge Bose Music rakendusse.
Vilgub punaselt neli korda – Soov pole ajutiselt saadaval - proovige hiljem uuesti.
Helendab punaselt – Soundbari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega.

Valgusriba

WI-FI VÕIMALUSE VÕIMALDAMINE/MITTEVÕIMALDAMINE
Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bose Music nuppu
ning meediaedastus nuppu
kaks korda valgelt ning siis kustub.

kuni valgusriba vilgub

BOSE SIMPLESYNC TEHNOLOOGIA
• Bose Simplesync tehnoloogia abil saate Te ühendada Bose SoundLink kõlari või Bose kõrvaklapid
Soundbariga, et kuulata üheaegselt sama muusikat erinevates ruumides.
• Ühendades Bose kõrvaklapid Soundbariga, saate teisi häirimata kuulata-vaadata televiisorit.
• SimpleSync tehnoloogia Bluetooth levib 9 meetri piires ja sõltub ruumi seinte materjalidest ning
konstruktsioonidest.
Selle tehnoloogia kasutamiseks laadige esmalt alla Bose Music rakendus.
Soundbar teeb automaatsed uuendused olles ühendatud Bose Music rakendusega ja Wi-Fi võrguga.
Enamik Bose SoundLink Bluetooth kõlareid ja kõrvaklappe ühildub Soundbariga.
Lisainfot ühilduvate toodete kohta leiate www.Bose.com/Support/Groups
TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:
• HDMI eARC (või ARC) või optiline ühendus puudub Teie televiisoril – Kasutage oma televiisori HDMI ARC pesa.
Soundbari ühendamiseks TV-ga kasutage optilist kaablit.
• Televiisoril puudub HDMI eARC, HDMI ARC või optiline ühendus – Kasutage televiisoriga ühendumiseks audioteisendajat ning eraldi audio kaablit, näiteks 3,5mm koaksiaalkaablit või analoog audiokaablit. See, milline see
kaabel peab olema, sõltub sellest, milline väljatulev audio ühenduspesa Teie televiisoril on.
• Soundbar ei lülitu sisse – Ühendage toitejuhe pistikuga; Kasutage pulti, et Soundbar sisse lülitada; Ühendage
toitejuhe Soundbarist, valikulisest bassimoodulist ning kõlaritest lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage kõik
juhtmed uuesti tagasi pistikutesse.
• Soundbar ei lülitu välja – Soundbar võib olla ooterežiimis. Vajutage puldil toitenuppu, et Sounbar käivitada ja
seejärel lülitage uuesti välja.
• Dolby Atmos ei edasta audiot – Kontrollige audio edastusi Bose Music rakenduses. Veenduge, et HDMI kaabel
on ühendatud TV HDMI eARK pesasse.
• Pult on ebastabiilne või ei tööta üldse – Veenduge, et Teil oleksid patareid õigesti sisestatud; Asendage vanad
patareid uutega; Veenduge, et pult oleks Soundbarist 6 meetri raadiuses; Veenduge, et puldi ja Soundbari vahel
poleks takistusi.
• Hakkiv või puuduv heli – Veenduge, et Teie seadmete heli poleks väljalülitatud või liiga vaikne; Proovige mõnda
muud allikat; Mängige audiot mõnest muust rakendusest või muusikateenusest; Kui audio tuleb Wi-Fi allikast, siis
taaskäivitage ruuter; Taaskäivitage enda mobiilseade; Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), mitte tavalise HDMI pesaga; Kui
Teie TV-l pole HDMI eARK pesa, sisestage kaabel HDMI ARC pessa. Kui puudub ka ARC pesa, kasutage ühenduse
loomiseks optilist kaablit. Sisestage optiline kaabel televiisoril pessa Output/Out, mitte Input/In pesasse; Kui
Soundbar on TV HDMI eARK pessa ühendatud, veenduge, et Consumer Electronics Control (CEC) on Teie TV
süsteemide menüüs võimaldatud. Bose Music rakenduses lülitage CEC “Alternate on” valmidusse.
• Soundbar ei ühildu Wi-Fi võrguga – Bose Music rakenduses kontrollige üle Wi-Fi võrgu nimi ja parool; Veenduge,
et mõlemad seadmed on samas Wi-Fi võrgus; Sulgege teised rakendused oma mobiilseadmes; Taaskäivitage oma
mobiilseade ja ruuter; Eemaldage Soundbar, bassimoodul ja kõlarid vooluvõrgust, oodake 30 sekundit, ja siis
ühendage uuesti; Tühistage oma telefonis Bose Music rakendus ja laadige see siis uuesti telefoni ning seadistage;
Liituge Wi-Fi võrguga kasutades interneti kaablit.
• Soundbar ei ühendu Bluetooth seadmega - Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis uuesti sisse.
Puhastage enda kõlari Bluetoothi nimekiri ning ühendage mobiilseade uuesti kõlariga; Ühendage mõne teise
mobiilseadmega; Veenduge, et teie Bluetoothi seade on kõlariga ühilduv; Eemaldage kõlar enda mobiilseadmes
Bluetoothi nimekirjast ning ühendage kõlariga uuesti; Puhastage kõlari seadmete nimekiri. Ühendage uuesti.
• Soundbar ei jaga AirPlay audiot – Veenduge, et Soundbar ja Teie Apple seade on ühes Wi-Fi võrgus. Teostage
uuendused oma Apple seadmes ning Sounbar seadmes.
• Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmes – laadige Bose Music rakendus oma seadmes maha ja siis uuesti
peale.
• Soundbar ei ühendu bassimooduliga ega kõlaritega – Tutvuge bassimooduli või kõlarite kasutusjuhendiga;
• Veenduge, et Teie bassimoodul ja kõlarid oleksid ühilduvad Soundbariga; Ühendage lahti kõik Soundbari ning
bassimooduli või kõlarite juhtmed, oodake 30 sekundit ning ühendage siis need uuesti pistikuga.

• Bassimoodulist või kõlaritest ei tule heli – Veenduge, et Teie bassimoodul või kõlarid ühilduvad Soundbariga; Veenduge, et Teil on kõige uuem Bose Music rakenduse versioon; Kohandage bassi taset kasutades Bose Music rakendust;
Kasutage teist allikat.
• Heli tuleb TV kõlarist - Veenduge, et Teie Soundbari HDMI-kaabel oleks ühendatud TV pesaga, milleks on HDMI eARC
(Enhanced Audio Return Channel), mitte tavalise HDMI pesaga; Kui Teie TV-l pole HDMI eARK pesa, sisestage kaabel
HDMI ARC pessa. Kui puudub ka ARC pesa, kasutage ühenduse loomiseks optilist kaablit; Kui Soundbar on TV HDMI
eARK pessa ühendatud, veenduge, et Consumer Electronics Control (CEC) on Teie TV süsteemide menüüs võimaldatud.
Bose Music rakenduses lülitage CEC “Alternate on” valmidusse; Lülitage välja enda TV kõlarid; Ühendage Soundbari
HDMI televiisori küljest lahti ning pange see tagasi sisse; Vähendage enda TV volüümi.
• Mitterahuldav audio kvaliteet – Katsetage audio kvaliteeti teiste seadmetega; Kui audio edastatakse teisest seadmest,
vähendage selles helitugevust; Lülitage TV kõlarid välja; Teostage ADAPTiQ kalibreering.
• Soundbar edastab audiot valest seadmest – Bose Music rakenduses lülitage CEC “Alternate on” valmidusse ja tühistage see oma audio allikas.
• Soundbar ei ole nähtaval, et lisada teine Bose kasutaja – Veenduge, et Soundbaril on jagamine sisse lülitatud, kasutades Bose Music rakendust; Veenduge, et Soundbar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
• Soundbar ei ühendu mobiilseadmega – Lülitage mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis uuesti sisse tagasi. Kustutage
Soundbari Bluetooth nimekirjast. Ühendage uuesti; Kasutage teist mobiilseadet; Puhastage Soundbari seadete nimekiri
ning ühendage Soundbariga seejärel uuesti.
• Soundbar ei ühendu Bose SoundLink kõlarite ega Bose kõrvaklappidega – Veenduge, et seadmed on üksteisest mitte
kaugemal kui 9 meetrit. Kasutage ühendamiseks Bose Music rakendust.
SOUNDBARI LÄHTESTAMINE
Tehaseseadete taastamine puhastab kõik allika-, volüümi-, võrgu seaded Soundbaril ning taastab tehaseseaded.
1. Vajutage puldil ning hoidke 5 sekundit all
nuppu ning
nuppu, kuni valgusriba vilgub kaks korda valgelt
ning siis kustub. Soundbar taaskäivitub. Kui seadme lähtestamine on valmis, siis valgusriba helendab kollaselt.
2. Selleks, et taastada Soundbari võrgu- ja audioseaded avage Bose Music rakendus ning lisage Soundbar enda
		
võrku. Teostage ka ADAPTiQ audio kalibreering Bose Music rakenduses.
ÜHENDUSE VALIKUD
Ühendage Soundbar enda TV-ga kasutades ühte ühendamise valikutest:
Valik 1: HDMI eARC või ARC
Valik 2: Optiline

HDMI IN

Audio OUT

Audio IN

HDMI ARC

Optical

Optical

HDMI ARC

1. Leidke TV tagaküljel HDMI IN/HDMI eARK ja Audio OUT/Optiline pesad.
2. Valige audiokaabel ning ühendage Soundbar enda televiisoriga.
HELI KONTROLL
1. Lülitage TV sisse.
2. Lülitage TV kõlarid välja.
3. Kui kasutate digiboksi, lülitage ka see sisse ja valige sobiv TV-sisend.
4. Lülitage sisse Soundbar. Kuulete helisignaali.
5. Vajutage puldil helivaigistus nuppu. Seejuures ei tohiks mingit helisignaali kostuda ei TV kõlaritest, ega Soundbarist.
Kui aga siiski TV kõlaritest heli kostub, vaadake “Tõrkeotsingute” peatükki, “Heli tuleb TV kõlarist” alampunkti.
ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII
Võtke ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: https://www.tedra.ee
Garantii tingimuste kohta saate infot: https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi
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!

