SoundLink® Colour II juhtmevaba muusikasüsteem
OHUTUS
Ettevaatusabinõud
∗Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
*Vältige seadme laadimist äikese ajal.
*Kasutage vaid Bose poolt kinnitatud
aksessuaare. *Elektrilöögioht! Mitte avada!
∗Ei sisalda hooldustarvikuid. Hoolduseks kutsuge kvalifitseeritud personal.

Hoiatus
∗Kaasasolev toitejuhe ei ole veekindel. Palun pöörake erilist tähelepanu, et toitejuhe ei puutuks kokku
veega.
*Akut mitte jätta päikese kätte ega ruumi, kus temperatuur võib ulatuda üle
60 °C kraadi.
∗Kahjustunud aku tuleb otsekoheselt asendada uuega, selle mittetegemine võib põhjustada põlengut
ning seadme plahvatamist. Uus aku tuleb asendada üksnes Bose enda omaga. Mõne teise aku
kasutamine võib põhjustada põlengut või plahvatust seadmes

Bose® Connect App

Seadme parimaks kasutamiseks soovitame alla laadida Bose® Connect äppi. Bose® Connect äpp lihtsustab
seadmete ühendamist ja mitme seadme vahelduvat kasutamist ning võimaldab personaliseerida kõlari seadeid
ja uuendada kõlari tarkvara. Antud tarkvara on saadaval nii Apple store’ist kui ka Google Play™ poest.

Sisaldab:
∗SoundLink® Colour II kõlar. ∗Toitejuhe

Seadme kasutamine
Seadme parimaks kasutamiseks soovitame kõlari paigutada kuni 10 meetri kaugusele ühendatud Bluetooth®
seadmest ning veenduda, et kõlari ning Bluetooth® seadme vahel ei oleks kõrvalisi esemeid. Soovitame
paigutada kõlari seina ligidale, kuid mitte vastu seina. Veenduge, et kõlari ning ühendatud seadme vahel oleks
minimaalselt 1 meeter ning kõlari läheduses poleks suuri metallesemeid, kõrvalisi audio/video seadmeid ning
soojusallikaid.

Kõlari paigaldus
Kõlari aktiveerimine
Esimesel kasutamisel ei ole aku täielikult laetud ja võib olla kaitse - või
passiivrežiimis. Uue süsteemi aktiveerimiseks ja aku laadimiseks:

1.1 Ühendage toitejuhe kõlari micro-B USB sisendisse;
1.2 Ühendage toitejuhe vooluvõrku. Selleks võib sobida näiteks sülearvuti USB pesa või USB laadija.
Süsteem annab kollase indikaatortuluksega ning häälega märku, et seadme akut laetakse. Kui
indikaatortuluke on roheline, on aku laetud.

Kõlari sisselülitamine
Kõlari sisselülitamiseks vajutage
nupul. Kõlari esmakordsel sisselülitamisel vilgub Bluetooth®
indikaatortuli siniselt ning te kuulete käsklust valida keel. Kui kõlarit on varajasemalt sisselülitatud, siis
Bluetooth® indikaatortuli vilgub valgelt ning kõlar ühendab automaatselt kahe viimati ühendatud seadmega
ning te kuulete aku taset ja seadme nime ning indikaatortuli põleb valgelt.

SoundLink® kõlari juhtnupud

SoundLink® kõlari juhtnupud asuvad seadme pealmispinnal.

- Vajutage, et lülitada seade sisse / välja.

- Vajutage ja hoidke nuppu all, et kontrollida aku taset.

-(->) (AUX nupp)
- Vajutage, et valida sisend allikas.

+
- Suurendab helitugevust

- Vähendab helitugevust

o0o
- Vajutades korra peatab või jätkab taasesitamist.
- Vajutades 2 korda läheb järgmisele laulule.
- Vajutades 3 korda läheb eelmisele laulule.
- Sisend allika korral vaigistab heli.
- Vajutage ning hoidke nuppu all, et kasutada oma mobiilseadme häälkäsklusi.
- Kõnede vahetamiseks vajutage ning hoidke nuppu alla.
- Kõne vastuvõtmiseks vajutage nupul.
- Kõne ärapanemiseks vajutage ning hoidke nuppu alla.
- Kõne lõpetamiseks vajutage nupul.
- Uue kõne vastuvõtmiseks teise kõnega samaaegselt vajutage nupul. Kõnede vahel vahetamiseks vajutage
kaks korda nupul.

+&- Kõne vaigistamiseks ning antud funktsiooni välja lülitamiseks hoidke korraga all + ja - nuppu.

Hääljuhiste keele valimine
Hääljuhised aitavad seadistada ja paaritada kõlarit seadmega ning teavitada aku peatsest tühjenemisest.
Saadaval on järgmised keeled: Inglise, Hispaania, Prantsuse, Saksa, Korea, Jaapani, Mandariini, Itaalia,
Portugali, Rootsi, Taani, Vene ning Poola keel.
Hääljuhise keele valimiseks esmakordsel seadme kasutamisel järgige järgnevaid juhiseid:
1.
2.

Vajutage
nupul;
Vajutage + või - nupul, et valida sobiv keel;

3.

Vajutage o0o nupul, et kinnitada valik.

Hääljuhiste sisse- ja väljalülitamiseks hoidke + ja - nuppe korraga all. Süsteem annab heliga märku, et
hääljuhised on sisse- või väljalülitatud.
Hääljuhise keele muutmiseks hoidke -(->) ja + nuppe korraga all. Süsteem annab heliga märku hetkel valitud
keelest. Korrake punkte 2 ja 3, et valida sobiv keel (vt. juhiseid ülevalt poolt).

Ühendamine seadmega
Antud kõlarit on võimalik ühendada kasutades NFC või Bluetooth® tehnoloogiat.
Bluetooth'i abil ühendamine
1. Veenduge, et SoundLink® Colour kõlar ja ühendatav seade oleks mõlemad sisse lülitatud. Lülitage

oma seadmel Bluetooth® sisse.
2. Otsige Bluetooth seadmete nimekirjast ülesse “Bose® SoundLink®”.Kui seade küsib parooli, siis
sisestage “0000” ning vajutage OK. Mõne seadme puhul tuleb lisaks nõustuda ühenduse loomisega.
3. SoundLink on ühendatud Teie Bluetooth seadmega. Bluetooth allika indikaator põlev valgelt,
näitamaks, et seadmed on ühendatud.
NFC abil ühendamine
1. Veenduge, et SoundLink® Colour kõlar ja ühendatav seade oleks mõlemad sisse lülitatud. Lülitage

oma seadmel Bluetooth® ning NFC sisse.
2. Pange ühendatav seade kõlari peale.
3. SoundLink on ühendatud Teie Bluetooth seadmega. Bluetooth allika indikaator põlev valgelt,
näitamaks, et seadmed on ühendatud.
Uute seadmete ühendamine
Uue seadme ühendamiseks antud kõlariga vajutage ning hoidke all Bluetooth® nuppu kuni Bluetooth®
indikaatortuli vilgub siniselt. Seejärel järgige ülalpool kirjeldatud seadme ühendamise juhiseid.
* Kokku on võimalik kõlari mällu jätta kuni 8 seadet ning kõlar saab olla ühendatud korraga kuni 2
seadmega.
* Vajutage Bluetooth® nupul, et kuulda ühendatud seadmete nimesid.
* Ühendatud Bluetooth® seadme vahetamiseks, vajutage kõigepealt Bluetooth® nupul, et kuulda, mis
seade on ühendatud, seejärel vajutage uuesti Bluetooth® nupul, et liikuda järgmise seadme peale.
Korrake kuni olete leidnud sobiva seadme.
* Kahe erineva seadme vahel heli vahetamiseks, peatage esimesel seadmel heli ning seejärel alustage
uuel seadmel heli mängimist.
* Kõlari ühendatud seadmete mälu kustutamiseks vajutage Bluetooth® nupul ning hoidke all 10 sekundit
kuni kuulete häälkäsklust: "Bluetooth® device list cleared. Ready to pair."

AUX kaabli abil ühendamine
SoundLink Colour süsteemiga saab kasutada teist audioseadet, näiteks portatiivset digitaalset
muusikapleierit. Selleks on vaja stereo audiokaablit (ei sisaldu komplektis), mis sobib ühendatud
audioseadmega ning millel on 3,5 mm minipistik ühendamiseks SoundLinki süsteemi pesaga AUDIO
IN.
1.
Ühendage audioseadme kaabel AUX pessa SoundLinki Colour kõlari küljel.
2.
Vajutage SoundLink Colour kõlaril nuppu -(->). Indikaatortuli põleb valgelt.
3.
Seadke ühendatud seadme helitugevus maksimaalseks, seejärel kasutage
helitugevuse reguleerimiseks SoundLink’i süsteemi vastavaid nuppe.

Töötamine aku toitel
Kui SoundLink Colour süsteem’i tavapärasel kasutamisel, piisab täielikult laetud akust umbes kaheksaks
tunniks.
Aku kontrollimine käsitsi. Aku pinge säilitamiseks on aku tuli tavaliselt välja lülitatud. Laetuse
astme kontrollimiseks vajutage ja hoidke all nuppu
ning jälgige akutule värvust.
Roheline: 70% või rohkem täislaengust Kollane: 20% kuni 70% täislaengust Vilkuv punane: 20% või
vähem (vajab laadimist)
Millal vahetada akut
Aku peab välja vahetama, kui: - aku oleku tuli jääb kollaseks pärast 10 laadimistundi;
aku tööaeg lüheneb. Aku vahetamiseks pöörduge ametliku maaletooja poole (www.tedra.ee).
Aku kaitserežiim
Kui SoundLinki süsteemi ei ole sisse lülitatud ega kasutatud rohkem kui 3 päeva jooksul ning
akulaeng on vähem kui 10%, läheb seade aku kaitsmiseks kaitserežiimi. Esmasel paigaldamisel on
süsteem selles olekus. SoundLinki süsteemi taasaktiveerimiseks ühendage toiteplokk SoundLinki
kõlariga ja laadige akut. Antud funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all korraga -(>) ja + nuppe. Seade annab heliga märku, et funktsioon on väljalülitatud.

Süsteemi oleku tuled
Olekutuled SoundLink® Colour kõlari esipaneelil näitavad allika valikut ja aku seisundit.
Sisend allikas -(->):

Ei põle: AUX allikas ei ole valitud. Põleb: AUX allikas on valitud.
Bluetooth allikas
:
Vilbub siniselt: Valmis looma ühendust.
Valget värvi tuluke vilkub: juhtmevaba allikas on valitud, ning süsteem proovib ennast ühendada
seadmega.
Põleb valgelt: ühendus on loodud.

Näitab aku taset.
Täislaetud akuga saab tavapärasel kasutamisel kuulata muusikat kuni 8 tundi.
Roheline: 50% või rohkem täislaengust
Vilkuv kollane: Aku laeb.
Kollane: 20% kuni 50% täislaengust
Vilkuv punane: Aku vajab laadimist.

VEAOTSING
Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust.
Juhised:
SoundLink ei lähe tööle.
∗ Ühendage SoundLink vooluvõrku. * Veenduge, et kasutate Bose poolt heaks kiidetud laadijat.
Eelnevalt kasutatud Bluetooth seade ei ühendu.
∗Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. ∗Kustutage SoundLink’i mälu (vt. juhiseid ülevalt poolt).
SoundLink näitab, et seade on ühendatud, kuid heli puudub.
∗Lülitage Bluetooth kõikidel lähedal asuvatel seadmetel välja, ning seejärel lülitage sisse vaid soovitud
seadmel. ∗Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. ∗Veenduge, et SoundLink’i heli ei ole vaigistatud.
∗Veenduge, et seade mängib ning heli on tugev.
Heli puudub ühendatud Bluetooth seadmel.
∗Liigutage Bluetooth seade või/ning SoundLink kõlar eemale seadmetest, mis võivad tekitada
elektromagneetilisi laineid (nt: mikrolaine ahi, wifi ruuterid, teised Bluetooth seadmed jne.)
∗Lülitage Bluetooth kõikidel lähedal asuvatel seadmetel välja, ning seejärel lülitage sisse vaid soovitud
seadmel. ∗Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. ∗Veenduge, et SoundLink’i heli ei ole vaigistatud.
∗Veenduge, et seade mängib ning heli on tugev. ∗Veenduge, et Bluetooth seade oleks piisavalt lähedal
SoundLink kõlarile.

Bluetooth seade ei ühildu SoundLink kõlariga.
∗Veenduge, et olete ühendanud SoundLink’i oma Bluetooth seadmega. ∗Veenduge, et Bluetooth oleks
mõlemal seadmel sisse lülitatud. ∗Veenduge, et Bluetooth seade oleks piisavalt lähedal SoundLink
kõlarile. ∗Kustutage SoundLink’i mälu (vt. juhiseid ülevalt poolt).
Halb helikvaliteet kasutades AUX sisendit.
∗Vähendage seadme heli. ∗Veenduge, et audiokaabel oleks korralikult ühendatud.
Halb helikvaliteet kasutades Bluetooth’i.
∗Veenduge, et Bluetooth seade oleks piisavalt lähedal SoundLink kõlarile. ∗Liigutage Bluetooth seade
või/ning SoundLink kõlar eemale seadmetest, mis võivad tekitada elektromagneetilisi laineid (nt:
mikrolaine ahi, wifi ruuterid, teised Bluetooth seadmed jne.) ∗Lülitage oma seadmes Wi-Fi välja.
∗Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. ∗Kustutage SoundLink’i mälu (vt. juhiseid ülevalt poolt).
∗Uuendage SoundLink’i tarkvara, kasutades selleks Bose® Connect äppi.
Puudub heli kasutades AUX sisendit.
∗Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja mängib.∗Vajutage AUX nuppu ja veenduge, et AUX
sisendi indikaator põleks. ∗Veenduge, et AUX kaabel on korralikult ühendatud. ∗Tõstke mõlema
seadme heli.

Kõlari algseadistamine

Kõlari tehase seadmete algseadistamiseks lülitage kõlar sisse ning seejärel hoidke toitenuppu 10
sekundit all kuni Bluetooth® indikaator vilgub siniselt. Seejärel valige sobiv keel (vt. juhiseid ülevalt
poolt).

Puhastamine
Seadet võib puhastada ainult pehme kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

Tehniline informatsioon
Dimensioonid
(13.3 cm x 12.7 cm x 5.7 cm)
Kaal
0.54 kg
Kasutusraadius
kuni 9 meetrit.
Aku kestvus
kuni 8 tundi.
Õhutemperatuur, mille juures on kõlarit ohutu kasutada
0° - 45°C (32° - 113°F)"

