
QuietControl® 30 mürasummutavad kõrvaklapid   

ETTEVAATUSABINÕUD	

• Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel. 
• Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. 
• Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. 
• Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel. 
• Vältige seadme kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal. 
• Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.  
• Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks palume neid mitte raputada, nende peale istuda ning vältida 

nende kokkupuutumist veega. 
• Palun pöörake erilist tähelepanu klappidest tulevatele meeldetuletavatele/hoiatavatele helidele. 
• Ei sisalda hooldustarvikuid. Hoolduseks kutsuge kvalifitseeritud personal. 

HOIATUS	

• Mitte ühendada antud kõrvaklappe lennuki meelelahutussüsteemiga, suur risk kõrvaklappide 
ülekuumenemiseks. Eemaldad kõrvaklapid otsekoheselt, kui tunnete seadme soojenemist. 

• Kaasasolev seade ei ole veekindel. Palun pöörake erilist tähelepanu, et seade ei puutuks kokku veega. 
• Seadet mitte jätta avatud tule lähedale.  
• Vältimaks seadme kahjustumist, lülitage seade pika mittekasutamise korral välja.  
• Seadet võib puhastada ainult kuiva lapiga. 

KÕRVAKLAPPIDE	KASUTAMINE:	

	



SEADME	SISSELÜLITAMINE	

Seadme	sisselülitamiseks	vajutage	"toitelüliti	ja	bluetooth"	nupul.	Väljalülitamiseks	vajutage	ning	
hoidke	"toitelüliti	ja	bluetooth"	nuppu	all	kuni	patarei	indikaatortuli	vilgub	kolm	korda.		

HELISUMMUTAMISE	JUHTIMINE	

Kõrvaklappide	esmasel	kasutamisel	on	helisummutamine	maksimaalsel	tasemel.	Kui	soovite	lasta	
läbi	mõningaid	helisid	või	väljalülitada	helisummutamine,	siis	kasutage	selleks	helisummutamise	
nuppe.		

ÜHENDAMINE	BLUETOOTH®	SEADMEGA:	

1.	Liigutage	Off/On/Bluetooth	nupp	kõige	ülesse	Bluetooth	indikaatori	juurde	ning	hoidke	seal	kuni	
kuulete	käsklust	"Ready	to	pair"	või	kuni	näete	Bluetooth	indikaatorit	siniselt	vilkumas.	2.	Lülitage	
oma	seadmel	Bluetooth	sisse.	3.	Otsige	Bluetooth	seadmete	nimekirjast	ülesse	“Bose®	
QuietControl”.	Kui	seade	küsib	parooli,	siis	sisestage	“0000”	ning	vajutage	OK.	Kui	ühendus	on	
loodud,	muutub	Bluetooth	indikaator	valgeks	või	kõrvaklapid	annavad	häälõpetuse	kaudu	teada	
ühendatud	seadme	nime.	Uute	seadmete	ühendamiseks	korrake	nimetatud	samme.		

ÜHENDAMINE	NFC	TEHNOLOOGIAGA:	

Kui	teie	seade	toetab	NFC	tehnoloogiat,	saate	kerge	vaevaga	ühendada	oma	seadme	
kõrvaklappidega.	Lihtsalt	lülitage	kõrvaklapid	sisse.	Vajutage	NFC	alal	nagu	näidatud	pildil.	
Veendgue,	et	valitud	seadmes	oleks	Bluetooth	sisse	lülitatud	ning	seade	oleks	lukust	lahti.	Kui	
ühendus	on	loodud,	muutub	Bluetooth	indikaator	valgeks	või	kõrvaklapid	annavad	häälõpetuse	
kaudu	teada	ühendatud	seadme	nime.	Uute	seadmete	ühendamiseks	korrake	nimetatud	samme.	

HÄÄLÕPETUSE	KEELE	VAHETAMINE:	

Kõrvaklappide	häälõpetus	aitab	samm-sammult	ühendada	kõrvaklapid	teie	seadmega,	annab	teada	
aku	laengu,	ning	hetkel	ühendatud	seadme	nime.	Esmakordsel	kõrvaklappide	ühendamisel	on	
häälõpetus	inglise	keeles.	Häälõpetuse	keele	muutmiseks	asetage	kõrvaklapid	pähe,	ning	hoidke	
samaaegselt	all	-	ning	+	nuppu.	Seejärel	valige	+	ning	-	nuppude	abil	sobiv	keel	järgnevatest:	inglise,	
hispaania,	prantsuse,	saksa,	hiina,	jaapani,	itaalia,	portugali,	hollandi,	korea	ning	rootsi	keel.	Sobiva	
keele	kuulmisel	vajutage	ning	hoidke	all	o0o	nuppu.		

PEAMISED	FUNKTSIOONID:	

	•	Heli	valjemaks/vaiksemaks:	+	ja	–	nupp	heli	modelleerimiseks		

•	oOo	nupp:	ühe	nupuvajutusega	kõne	alustamine	ja	lõpetamine.		

•	oOo	nupp:	hoidke	all	1	sekund,	et	valida	häälkäsklused.	

Kõnega	seotud	funktsioonid:		

•	Kõnele	mittevastamine/	keeldumine:	hoia	1	sekund	all	oOo	nuppu.		

•	Sissetuleva	kõne	vastuvõtmine	ning	olemasoleva	ootelepanek:	kõne	ajal	vajuta	oOo	nuppu.		

•	Sissetuleva	kõnest	keeldumine:	kõne	ajal	hoia	oOo	nuppu	1	sekund	all.		

•	Sissetulevate	kõne	vahel	vahetamiseks:	kõne	ajal	vajutage	2	korda	oOo	nuppu.		

•	Konverentsi	kõne	alustamiseks:	kõne	ajal	hoidke	all	1	sekund	oOo	nuppu.		



•	Kõne	summutamine:	vajutage	korraga	+	ja	-	nuppu.		

Meedia	taasesitusega	seotud	funktsioonid:		

•	mängi/	peata	laul	või	video:	vajuta	korra	oOo	nuppu.	

•	Liigu	järgmise	loo	või	peatükini:	vajuta	kaks	korda	kiiresti	oOo	nuppu.	

•	Mine	tagasi	eelmise	loo	või	peatüki	juurde:	vajuta	kolm	korda	kiiresti	oOo	nuppu.	

•	Keri	edasi:	vajuta	kaks	korda	kiiresti	oOo	nuppu	ning	seejärel	hoia	nuppu	all.	

•	Keri	tagasi:	vajuta	kolm	korda	kiiresti	oOo	nuppu	ning	seejärel	hoia	nuppu	all. 

MITME	SEADME	KASUTAMINE	SAMAAEGSELT:	

Kokku	on	võimalik	ühendada	kuni	8	erinevat	seadet.	Kui	soovite	kasutada	erinevaid	seadmeid	
samaaegselt,	siis	lihtsalt	peatage	heli	ühes	seadmes	ning	käivitage	teises.	Kõrvaklapid	vahetavad	
ennast	ise	ümber.	Kui	Teile	tuleb	kõne	teises	seadmes,	peatub	esimeses	seadmes	automaatselt	
heli/video	kogu	kõne	kestvuse	ajaks.	Ühendatud	seadme	identifitseerimiseks	vajutage	liigutage	
toitelüliti	nupp	Bluetooth®	valikusse,	mille	järel	on	kuulda	ühendatud	seadme	nime.	Järgmisele	
ühendatud	seadmele	minekuks	korrake	eelnevat	sammu.	Seadmete	lahtiühendamiseks	lülitage	
vastavalt	Bluetooth	kõrvaklappidel	välja	või	vajutage	näpuga	NFC	alal.	

AKU	LAENGU	KONTROLLIMINE:	

Kõrvaklappide	tööle	lülitamisel,	annab	hääljuhis	teada	aku	laengu	taseme.	Apple	seadmega	
ühendamisel	kuvatakse	kõrvaklappide	aku	tase	ühendatud	seadme	paremas	nurgas.	Aku	indikaatori	
tähendus:	Roheline:	pool	kuni	terve	akulaeng.	Kollane:	Alles	on	vähem	kui	1/2	tundi	laengut.	Punane	
vilkuv:	Aku	vajab	laadimist.		

BLUETOOTH	INDIKAATORTULI:	

Vilkuv	sinine:	valmis	ühendamiseks.	Vilkuv	valge:	ühendatakse.	Valge:	ühendatud.	

ÜHENDATUD	SEADMETE	MÄLU	KUSTUTAMINE:	

1.	Liigutage	Off/On/Bluetooth	nupp	kõige	ülesse	Bluetooth	indikaatori	juurde	ning	hoidke	seal	10	
sekundit	või	kuni	kuulete	"Bluetooth	device	list	cleared".	2.	Seejärel	kustutage	kõrvaklapid	
seadme(te)	Bluetooth®	nimekirjast.	

BOSE®	CONNECT	APP:	

Seadme	veelgi	paremaks	kasutamiseks	laadige	alla	Connect	rakendus.	IOS	tarkvara	kasutajatel	tuleb	
alla	laadida	rakendus	App	Store'ist.	Android™	tarkvara	kasutamise	korral	tuleb	alla	laadida	rakendus	
Google	 Play	 Store'ist.	 Antud	 rakendus	 võimaldab	 lihtsalt	 ühendada	 seadmeid	 kõrvaklappidega,	
uuendada	kõrvaklappide	tarkvara	ning	seadistada	kõrvaklappe.	

AKU	LAADIMINE:	

Kõrvaklappide	esmakordsel	kasutamisel	tuleb	laadida	aku	täielikult	täis.	Selleks	varuge	
orienteeruvalt	3	tundi	aega.		

1.	Avage	parema	kõrvaklapi	USB-sisend.	Ühendage	USB-kaabli	väiksem	ots	kõrvaklappide	
ühenduspessa.	2.	Ühendage	USB-kaabel	vooluvõrku.	3.	Laske	akul	kuni	2	tundi	laadida.	Laadimise	
käigus	on	indikaator	kollast	värvi,	laadimise	lõppedes	muutub	indikaator	roheliseks.	Laetud	aku	



kestab	kuni	10	tundi.	Pange	tähele!	Laadimise	käigus	ei	ole	võimalik	kõrvaklappe	kasutada.	Enne	
laadimist	veenduge,	et	kõrvaklapid	oleksid	toatemperatuuril,	vahemikus	10	kuni	40	C.	

KÕRVAKLAPI	OTSIKU	ÕIGE	KASUTAMINE:	

	Kõrvaklappidega	on	kaasas	pehmed	silikoonist	StayHear®+	QC	otsikud,	tänu	millele	saate	
kõrvaklappe	peas	hoida	äärmiselt	mugavalt	ning	ilma	kõrvu	väsitamata.	Pange	tähele!		Seadme	
mugavaimaks	kasutamiseks	pange	tähele	kõrvaklapil	olevat	tähte.	Täht	„L“	on	mõeldud	
kasutamiseks	vasakus	kõrvas	ning	täht	„R“	paremas	kõrvas.	Et	otsustada	milline	on	kõige	sobivam	
silikoonotsik,	käituge	järgnevalt:	

1.	Sisestage	silikoonotsik	õrnalt	kõrva.	

2.	Liigutage	silikoonist	kõrvaklapi	tiib	mugavalt	kõrva.	

3.	Proovige	rääkida	valjuhäälselt.	Õige	otsiku	valimisel	on	Teie	hääl	kõige	enam	summutatud.	

KÕRVAOTSIKUTE	VAHETAMINE:	

	Valige	sobiva	suurusega	otsik.	Kontrollige,	et	te	ei	kahjustaks	otsikuid	nende	paigaldamisel/eemaldamisel.	

1.	Õrnalt	eemaldage	ühendatud	kõrvaotsik,	liigutades	kõrvaotsiku	äärt	kõrvaklapist	eemale.	

2.	Pange	sobiv	kõrvaotsik	kõrvaklapi	peale.	

3.	Liigutage	kõrvaotsik	kõrvaklapi	konksu	taha	ja	veenduge,	et	kõrvaotsik	oleks	kindlalt	paigas.	

PUHASTAMINE		

Teie	 kõrvaklapid	 ei	 vaja	 perioodilist	 puhastamist.	 Vajadusel	 puhastada	 pehma	 kuiva	 lapiga.	 Mitte	
kasutada	puhastusvahendeid.		

HOIUSTAMINE	

Kui	 te	 ei	 kasuta	 kõrvaklappe,	 siis	 soovitame	 need	 väljalülitada.	 Enne	 kõrvaklappide	mitme	 kuulist	
mittekasutamist,	 soovitame	 laadida	 kõrvaklappide	aku	 täis.	 Seejärel	 hoiustada	need	kõrvaklappide	
taskusse.	

LISAD	

	Lisasid	on	võimalik	tellida	Bose	ametlikult	maaletoojalt	kodulehel:	www.tedra.ee 

VEAOTSING	

	Probleemide	 tekkimsel	 järgige	 alltoodud	 juhiseid.	 Kui	 viga	 ei	 suudetud	 lahendada,	 palume	 võtta	
ühendust.	

JUHISED:		

Kõrvaklapid	ei	lae.	

Veenduge,	et	USB-kaabel	oleks	ühendatud.	•	Kui	Te	kasutate	laadimiseks	arvutit,	siis	veenduge,	et	
arvuti	oleks	sisse	lülitatud	ning	USB	sisend	oleks	töökorras.	•	Kui	ilmub	punane	indikaator	on	toa	
temperatuur	liiga	soe/külm.	•	Lülitage	kõrvaklapid	sisse	ja	siis	välja	ning	eemaldage	USB-	kaabel	ning	
seejärel	ühendage	uuesti.	

Kõrvaklapid	ja	Bluetooth	seade	ei	loo	ühendust.	



	•	Veenduge,	et	kõrvaklapid	ei	oleks	ühendatud	vooluvõrku	ning	oleks	sisselülitatud.	•	Lülitage	seade	
välja	ning	seejärel	uuesti	sisse.	•	Lülitage	Bluetooth	ühendatavas	seadmes	sisse.	•	Tühjendage	
ühendatud	Bluetooth	seadmete	nimekiri,	vajutades	ja	hoides	all	10	sekundit	Bluetooth	nuppu.	•	
Proovige	ühendada	kõrvaklappe	mõne	teise	seadmega,	et	veenduda,	et	kõrvaklapid	oleks	töökorras.	

Kõrvaklapid	ja	Bluetooth	seade	ei	hakka	ühendust	looma.	

Veenduge,	et	kõrvaklapid	ei	oleks	ühendatud	vooluvõrku	ning	oleks	sisselülitatud.	•	Lülitage	
Bluetooth	ühendatavas	seadmes	sisse.	•	Proovige	ühendada	kõrvaklappe	mõne	teise	seadmega,	et	
veenduda,	et	kõrvaklapid	oleks	töökorras.	•	Veenduge,	et	Te	poleks	seadmest	kaugemal	kui	10	
meetrit.	•	Lülitage	Bluetooth	lähedal	olevatel	seadmetel	välja.	•	Lülitage	seade	välja	ning	seejärel	
sisse	tagasi.	•	Proovige	ühendada	kõrvaklappe	mõne	teise	seadmega,	et	veenduda,	et	kõrvaklapid	
oleks	töökorras.	

Halb	või	puuduv	heli	ühendatud	seadmest.		

•	Veenduge,	et	seade	striimiks	muusikat	ning	heli	poleks	vaigistatud.	•	Veenduge,	et	seade	toetab	
A2DP	striimingut.	•	Proovige	mõnda	teist	programmi	ja	lugu.	•	Veenduge,	et	Te	pole	seadmest	
kaugemal	kui	10	meetrit.	•	Veenduge,	et	lähedal	poleks	mõnda	segavat	seadet	(Bluetooth	seadmed,	
mikrolaineahi,	telefonid).	•	Vähendage	töötavate	aplikatsioonide	arvu	ning	lülitage	seadmes	välja	
Wi-Fi.	

Halb	või	puuduv	heli	kõrvaklappides.		

•	Kui	kasutate	Bluetooth	seadet	siis	veenduge,	et	moodul	oleks	kindlalt	ühendatud.	•	Kui	kasutate	
helikaablit	siis	veenduge,	et	oleks	kindlalt	ühendatud.	•	Proovige	mõnda	teist	laulu	või	programmi.	•	
Proovige	mõnda	teist	seadet.	•	Veenduge,	et	kõrvaotsikud	oleks	kindlalt	paigas.	

Heli	ei	vasta	videole.		

•	Proovige	mõnda	teist	laulu,	programmi	ja	vajadusel	teist	seadet.		

Lühike	patarei	eluiga.	

	•	Laadige	patarei	täielikult	täis.	•	Lülitage	meeldetuletavad	helid	ühendatud	seadmes	välja.	•	
Mõned	seadmed	võivad	patarei	eluiga	oluliselt	vähendada.	


