Bose QuietComfort Earbuds II
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® Earbuds II kõrvaklapid
• Laadimiskarp
• Earbudside kõrvasisesed otsikud suuruses S, M, L
• Stabiliseerivad rõngad suuruses 1, 2, 3
• USB-C laadimiskaabel
Bose Music rakendus võimaldab Teil Bose QuietComfort Earbuds II kõrvaklappe seadistada ja kontrollida kasutades
enda mobiilseadet.
Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid.
BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE
1. Laadige enda mobiilseadmesse Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE KÕRVAKLAPPIDE QUIETCOMFORT EARBUDS II LISAMINE
1. Bose Music rakenduses vajutage My Bose ekraanilt “Set up new product” nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.
EARBUDSIDE SISESTAMINE KÕRVA
1. Sisestage earbudsid nii, et klappide otsik oleks mugavalt Teie kõrva kanali avauses.
2. Keerake õrnalt earbudsi tagasi kuni tunnete, et kõrva tekkis vaakum ja miski ei häiri.
3. Kontrollige sobivust.
Stabiliseeriv rõngas

Ear ridgeseljaosa
Kõrva

R/L märge

Sisestage
Insert

Keerake
Rotate
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KONTROLLIGE SOBIVUST
Kasutage peeglit, et kontrollida, kas Te kasutate kõige sobivamat earbudsi otsa suurust.
Earbudsid ei tohiks olla liiga lõdvalt ning need ei tohiks olla ka liiga tihedalt pigistatud Teie kõrvakanalisse.
Samuti saate sobivust testida Bose Music rakenduses.
Kvaliteetseima ja mugavaima tulemuse saavutamiseks katsetage erisuuruses otsikuid ja stabiliseerivaid rõngaid.
EARBUDSI OTSADE VAHETAMINE
1) Pigistage ettevaatlikult otsikut ja eemaldage see. 2) Paigaldage teise suurusega otsik.

EARBUDSI STABILISEERIVATE RÕNGASTE VAHETAMINE
1)Venitage ettevaatlikult rõngast ja eemaldage see.

2) Paigaldage teise suurusega rõngas jälgides, et kohakuti oleks punktid earbudsil ja rõngal ning mikrofoni
ava oleks vaba.
Mikrofon

Mikrofoni ava
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EARBUDSIDE SISSE- ja VÄLJALÜLITAMINE
• Avades laadimiskarbi, lülituvad earbudsid sisse.
• Earbudside staatusetuluke vilgub heledalt või põleb
vastavalt laetuse tasemele.
• Laadimiskarbi staatusetuluke põleb vastavalt aku
laetuse tasemele.
• Eemaldades earbudsid laadimiskarbist sulgege alati
karbi kaas, et aku laetust säilitada.
• Earbudsid lülituvad välja kui nad tagasi laadimiskarpi
asetada ning karp sulgeda.
• Kui earbudsid on karbist väljas, kuid pole kasutuses,
lülituvad nad ooterežiimile ning lülituvad tööle jälle
kõrva asetades.

Earbudsi laadimis tuluke
Laadimiskarbi staatuse tuluke

PUUTETUNDLIK JUHTIMINE
Kummagi earbudsi tagumisel poolel asub puutetundlik ala.
Puutetundlik ala võimaldab kontrollida meedia juhtimist,
telefonikõnesid ja mobiilseadme häälkontrollimist.

Puutetundlik ala

MEEDIA KONTROLLIMINE
Esita/pane pausile - Puudutage 1x puutetundlikku ala
Jäta vahele/Liigu edasi - Kahekordne vajutus puutetundlikku alal
Liigu tagasi - Kolmekordne vajutus puutetundlikku alal
HELITUGEVUSE muutmiseks libistage puutetundlikul pinnal näpuga ülesse ja alla.
TELEFONIKÕNED
Võta vastu - Puudutage 1x puutetundlikku pinda
Lõpeta kõne/keeldu kõnest - Puudutage 2x puutetundlikku pinda
Uuele kõnele vastamine jooksva kõne ajal - Puudutage 1x puutetundlikku pinda
Sissetulevast kõnest keeldumine jooksva kõne ajal - Puudutage 2x puutetundlikku pinda
MOBIILSEADME HÄÄLKONTROLLIMINE
Aktiveerige häälkontrollimine - Puudutage ning hoidke näpp peal earbudsil, kuni kuulete heli.
Võtke näpp pealt ning siis andke käsk.
Peatage häälkontrollimine - Puudutage earbudsi.
PUUTETUNDLIKKUSE ISIKUPÄRASTAMINE
Otseteed võimaldavad Teil kiiresti ja mugavalt kasutada ühte järgnevatest funktsioonidest:
- Liikuda mürasummutusrežiimide vahel
- Kasutada mobiiliseadme häälkäsklusi
Otseteede kasutamiseks puudutage ja hoidke näppu puutetundlikul pinnal.
Otseteede muutmiseks kasutage Bose Music rakendust, Seadete alammenüüd.
Mõlemale earbudsile on võimalik määrata erinevad otseteed.
KÕRVASISENE TUVASTAMINE
Kõrvasisene tuvastamine kasutab sensoreid mis tunnevad ära, kas Te kasutate mõlemat earbudsi või ainult ühte.
Automaatne Esita/Pane pausile
Kui Te eemaldate ühe earbudsi, siis pannakse audio mõlemas earbudsis pausile. Selleks, et audio jälle mängima
saada, pange mõlemad earbudsid tagasi kõrva.
Kui soovite kasutada vaid ühte earbudsi, puudutage kõrvasolevat earbudsi audio jätkamiseks.
Automaatne kõne vastuvõtmine
Te saate automaatselt kõned vastu võtta kui sisestate earbudsi. Selle võimaluse aktiveerimiseks kasutage Bose
Music rakenduse Seadete allmenüüd.
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Automaatne Transparency režiim
Kui Te eemaldate ühe earbudsi, siis mürasummutuse tase viiakse teises earbudsis Aware /Teadlikule režiimile,
mis laseb läbi rohkem ümbritsevat heli.
Kui Te paigaldate teise earbudsi uuesti, taastub ka endine mürasummutuse tase.
MÜRASUMMUTUS
Müra summutamine eemaldab mittesoovitud helid, pakkudes puhtamat ja selgemat audiot.
Saate valida kahe eelseadistatud mürasummutusrežiimi vahel: Quiet/Vaikne ja Aware/Teadlik või looge kaks
oma isikupärastatud režiimi Bose Music rakenduse abil.
Quiet režiim blokeerib välised helid kõrgeimal tasemel.
Aware režiim lisaks oma audiole, kuulete ka ümbritsevaid helisid.
Valige endale sobiv mürasummutamise tase vastavalt keskkonnale ja enda kuulamise soovile.
Teadlik/Aware režiimile lisandub Acitive Sense tehnoloogia mis äkiliste välishelide korral automaatselt
lülitab sisse täieliku mürasummutuse, ja hiljem välishelide vaibudes, ka automaatselt välja.
MÜRASUMMUTUS REŽIIMI MUUTMINE
Et liikuda eri režiimide vahel, puudutage ja hoidke näppu earbudsil. Häälviide teavitab Teid tehtud muutusest.
Režiimi muutmiseks earbudsil, peab see olema eelnevalt lühivalikutesse/Shortcutidesse lisatud.
Samuti on neid muutusi võimalik teha BoseMusic rakenduses.
AINULT MÜRASUMMUTUSE KASUTAMINE

Earbudse saab kasutada ka ainult mürasummutamiseks, ilma, et kostuks sissetulevad kõned või muud helid.
Selleks kas: 1) Ühenda earbudse kandes need telefonist lahti või lülitada telefonis välja Bluetooth kui earbudsid
on laadimiskarbis.
2) Puuduta ja hoia näppu earbudsil, et muuta mürasummutuse režiimi.
EARBUDSIDE LAADIMINE
1) Asetage earbudsid laadimiskarpi nii, et klapil olevad laadimisavad ühtiksid
karbis olevate laadimisnõeltega.
2) Earbudsid klõpsatavad magneetiliselt oma kohale. Seejärel staatusetuluke
vilgub heledalt ja siis süttib vastavalt laetuse tasemele.
Earbudsid laevad niia avatud kui suletud laadimiskarbis.
EARBUDSIDE LAETUSE KONTROLLIMINE
Kui Te võtate earbudsid laadimiskarbist ja panete kõrva, annab häälviide Teile info laetuse tasemest.
Kasutage Bose Music rakenust, kus kuvatakse earbudside laetuse tase.
Kui ühel earbudsil on madalam laetus kui teisel, annab häälviide info just selle earbudsi järgi mis on vähem laetud.
LAADIMISKARBI LAADIMINE
Ühendage USB juhtme väike ots laadimiskarbi põhjal olevasse USB-C sisendisse.
Ühendage juhtme teine ots USB-A otsaga laadijasse (pole komplektis) või arvutisse.
Tuluke laadimiskarbil põleb kollaselt.
LAADIMISAEG
Earbudsid laevad umbes 2 tundi ning laadimiskarp ise laeb umbes 3 tundi.
Kui earbudside laetus on madal, siis 20 minutiline laadimine kinnises laadimiskarbis lisab 2 tundi tööaega.
Täielikult laetuna kestavad earbudsid kuni 6 tundi, olenevalt kasutusest.
Kui laadimiskarp on täielikult laetud, saab seal earbudse täielikult täislaadida kuni 3 korral.
EARBUDSI OLEKU TULUKESED (Earbudsi olekutuli asub laadimiskarbi sisepinnal)
Bluetooth staatus näitab Bluetooth ühendust mobiiliseadmega.
• vilgub aeglaselt, siniselt - on valmis ühenduma
• põleb siniselt - on ühendatud
• vilgub valgelt 2x - ühilduvate seadmete loend on puhastatud
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EARBUDSI AKU, UUENDUSTE JA VIGADE TEAVITUSED
• vilgub heledalt, seejärel põleb valgelt (5 sekundit) - täielikult laetud
• vilgub heledalt, seejärel põleb kollaselt (5 sekundit) - laeb
• vilgub heledalt 2x, vilgub aeglaselt siniselt ja lülitub välja - taaskäivitus
• vilgub heledalt 3x, korduvalt - tarkvara uuendus
• vilgub heledalt ja kollaselt - veateade, kontakteeruge Bose esindusega
LAADIMISKARBI OLEKUTULUKESED (Laadimiskarbi olekutuli asub karbi eesmisel küljel)
AKU, UUENDUSTE JA VIGADE TEAVITUSED
• põleb valgelt - täielikult (100%) laetud
• põleb valgelt 5 sekundit - laetud 34%-99%
• põleb kollaselt 5 sekundit - laetud 10%-33%
• Vilgub kollaselt 2x - vajab laadimist (alla 10%)
• Põleb kollaselt - laeb
• vilgub valgelt 3 korda (korduvalt) - uuendab tarkvara
• vilgub kollaselt ja valgelt - veateade, kontakteeruge Bose esindusega
BLUETOOTH ÜHENDUSED
Saate Bluetooth ühendusi hallata Bose Music rakenduses või mobiili Bluetooth seadetes.
Te saate earbudsidega ühilduvate seadmete loendisse lisada kuni 7 seadet.
Bluetooth ühenduse loomiseks:
1) hoides earbudse avatud kaanega laadimiskarbis, vajutage ja hoidke all nuppu karbi taga
kuni earbudsi staatuse tuli vilgub aeglaselt, siniselt.
2) lülitage oma seadmes Bluetooth sisse.
3) valige ühilduvate seadmete loendist earbudsid.
Bluetooth ühenduse katkestamiseks pange earbudsid laadimiskarpi tagasi või lülitage ühendus välja Bose Music
rakenduses või oma mobiiliseadmes.
Taasta Bluetooth ühendus: kui earbudsid on laadimiskarbist väljas, proovivad nad luua Bluetooth ühenduse
viimati ühendatud seadmega.
Et ühendada earbudse mõne teise seadmega, looge see ühendus läbi seadme Bluetooth seadete.
Seadmed peavad olema teineteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit.
Earbudsiga ühilduvate seadmete loendi puhastamine:
1) Pange earbudsid laadimiskarpi, hoidke kaant lahtisena. Vajutage ja hoidke all nuppu karbi taga 15 sekundit kuni earbudsi
staatuse tuli vilgub valgelt 2x, ja siis aeglaselt siniselt.
2) Kustutage earbudsid seadme Bluetooth loendist.
Kõik seadmed on puhastatud ja valmis uuesti ühenduse looma.
HOOLDUS
Earbudside hoiustamine
Kui Te earbudse ei kasuta, hoidke need laadimiskarbis.
Laadimiskarbi 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.
Laadimiskapsli uuendamine
Külastage btu.bose.com veebilehte ja järgige sealseid juhiseid.
Earbudside tootekoodi leiate kui stabiliseerimisrõnga alt, mikrofoni lähedalt.
Laadimiskarbi tootekood asub karbi sees, eesmisel küljel.
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TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED
Earbudsid ei lülitu sisse
• Veenduge, et eardbudsid ei oleks ooterežiimil.
• Selleks, et earbudsid üles äratada, pange need endale kõrva.
• Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi. Sulgege karp 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 laadimiskarpi ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege karp ning avage
see uuesti. Ühendage earbudsidega uuesti.
• Puhastage earbudside seadmete nimekiri. Ühendage uuesti.
• Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.
Earbudsid ei vasta ülesseadmise ajal
• Desinstallige oma mobiiliseadmes Bose Music rakendus ja installige siis uuesti.
• Veenduge, et kasutate earbudside seadistamiseks Bose Music rakendust.
• Veenduge, et mobiilseadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.
Bose Music rakendus ei leia earbudse
• Desinstallige oma mobiiliseadmes Bose Music rakendus ja installige siis uuesti.
• Veenduge, et Bose Music rakendusel oleks ligipääs Bluetooth ühendustele Teie mobiiliseadmes.
• Kui earbudsid on avatud kaanega laadimiskarbis, vajutage ja hoidke all nuppu karbi tagaküljel kuni earbudside
staatuse tuli vilgub aeglaselt ja siniselt.
• Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti. Earbudside staatusetuli vilgub
heledalt ning kuvab siis laadimis staatuse. Võtke earbudsid kapsulist välja.
Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmes
• Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose Music rakendusega ning ei Teie mobiilseadmel oleks vajalikud sätted.
• Desinstallige oma mobiiliseadmes Bose Music rakendus ja installige siis uuesti.
Katkendlik Bluetooth ühendus
• Puhastage earbudside seadmete nimekiri.
• Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.
• Paigutage mobiilseade earbudsidele lähemale.
Heli puudub
• Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades. Vajadusel proovige teises suuruses otsikuid
ja stabiliseerivaid rõngaid.
• Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla, kui earbudsid kõrva panete.
• Veenduge, et mängite enda mobiilseadmest audiot.
• Proovige erinevaid audio allikaid ja mobiilseadmeid.
• Taaskäivitage enda mobiilseade.
• Veenduge, et earbudsid oleks mobiilseadmele piisavalt lähedal.
Heli ja pilt ei ole sünkroonis
• Sulgege ja avage rakendus või muusikateenus uuesti.
• Mängige audiot mõnest muust rakendusest.
• Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi ja sealne staatuse inndikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see
uuesti. Võtke earbudsid karbist välja.
Halb heli kvaliteet
• Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades.
• Proovige mõnda muud lugu mängida.
• Mängige audiot mõnest muust rakendusest.
• Kontrollige kas Teie earbudsid on ühendatud läbi õige Bluetooth profiili: StereoA2DP. Kontrollige seda Bluetooth/audio
seadetest.
• Puhastage enda earbudsid mustusest.
• Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid
ära kustutada ja siis uuesti ühendada.
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Mikrofon ei edasta heli
• Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades.
• Veenduge, et mikrofoni augud poleks stabiliseerimisrõngaga 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 helisummutustaset
• Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege karp ning avage see uuesti.
Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset. Eemaldage earbudsid kapslist.
• Kui te olete kohandanud ühe earbudsi, et muuta helisummutustaset, siis veenduge, et kasutate just seda seadistatud earbudsi.
• Kasutage Bose Music rakendust, et kohandada helisummutusetaset.
Halb helisummutus
• Kontrollige kas ActiveSense on lubatud.
• Veenduge, et earbudsid on Teie kõrvas turvaliselt.
• Kontrollige helisummutustaset.
• Võtke earbudsid kõrvast ja pange need tagasi kõrva.
• Kõne ajal või häälkäsklusi andes, keerake Bose Music rakenduses maha või vähemaks “Self Voice” ehk enda hääle kuulmist.
• Kui earbudsid on kasutuses mitme inimese peale, pange nad laadimiskarpi ning puhastage kõik kasutajate personaalsed
seadistused.
Kõnes olles on teist inimest raske kuulda - Tõstke enda mobiilseadmes volüümi; Proovige mõnda muud helisummutustaset.
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 laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator
näitab aku taset; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.
Earbudsid ei vasta puutetundlikele käskudele
• Veenduge, et puudutate õiget puutetundlikku pinda.
• Veenduge, et puudutate seda pinda korralikult, puhaste, kuivade sõrmedega.
• Kui Teie juuksed on märjad, siis veenduge, et see ei segaks puutetundlikku pinda.
• Kui earbudsid on olnud liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske neil saavutada toatemperatuur.
• Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.
Ei saa muuta helitugevust - kontrollige Bose Music rakenduses, kas helitugevuse muutmine on võimaldatud.
Ei saa kasutada lühivalikuid/Shortcute - kontrollige Bose Music rakenduses, kas lühivalikud on määratud. Kui Te olete
lühivalikud seadistanud kindlale earbudsile, kontrollige, kas kasutate õiget.
Earbudsid ei lae
• Veenduge, et mõlemad earbudsid on korralikult laadimiskarpi asetatud. Selleks, et aku eluiga pikendada,
hoidke laadimiskarp 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 liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske neil saavutada toatemperatuur.
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Laadimiskarp ei lae
• Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt sisestatud.
• Proovige mõnda muud USB juhet.
• Laadimise ajal sulgege laadimiskarp.
• Proovige mõnda teist laadijat.
• Kui laadimiskarp on olnud liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske sel saavutada toatemperatuur.
Häälviite keel pole õige - muutke keele valikut Bose Music rakenduses.
Kõne teavitused ei tööta - veenduge Bose Music rakenduses, et häälviide on võimaldatud. Kontrollige kas mobiilseadme
Bluetooth menüüs on antud earbudsidele ligipääs kontaktidele.
Earbudsidest kostub piiksuv heli - kontrollige, et earbudside otsikute avad oleksid puhtad.
Earbudside ja laadimiskarbi taaskäivitamine - Kui earbudsid on avatud laadimiskarbis, vajutage ja hoidke 25 sekundit
all nuppu karbi tagumisel küljel kuni earbudsi staatuse tuli vilgub alguses 2x heledalt, siis aeglaselt siniselt, ja seejärel kustub.
Kui taaskäivitamine on lõpuniviidud, siis earbudside staatuse tuli põleb vastavalt laadimis tasemele ja laadimiskarbi tuli põleb
vastavalt aku laetusele.
Earbudside taaskäivitamine puhastab ühilduvate seadmete loendi.
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