Greito pasirengimo darbui vadovas

„QuietComfort® 35“

Perskaitykite ir išsaugokite saugos ir naudojimo instrukcijas.
Daugiau informacijos apie ausines (įskaitant priedus ir keičiamas dalis) ieškokite internete pateiktame naudojimo
vadove. Jei pageidaujate spausdintos kopijos, kreipkitės nurodytais telefono numeriais.
Naudojimo vadovas: global.Bose.com arba owners.Bose.com/QC35

„Bluetooth®“ įrenginio susiejimas
1. Pastumkite mygtuką „Power/Bluetooth®“( ) ties simboliu Bluetooth ( )
ir laikykite, kol išgirsite „Ready to pair“ (parengta susieti) arba pamatysite mėlynai mirksintį indikatorių
„Bluetooth“.
2. Savo įrenginyje įjunkite funkciją „Bluetooth“ ir įrenginių sąraše pasirinkite „Bose® QuietComfort®“
ausines.
Patarimas: „Bluetooth“ funkciją rasite meniu „Settings“ (nustatymai).

ARBA: jei jūsų įrenginys palaiko Bluetooth® siejimą per NFC:
1. Pastumkite

į dešinę ir įjunkite ausines.

2. Atrakinkite įrenginį ir įjunkite funkcijas „Bluetooth“ ir NFC.
3. NFC jutiklį savajame įrenginyje pridėkite prie ausinių NFC jutiklio. Jūsų įrenginys gali pareikalauti
patvirtinti siejimą.
Susiejus išgirsite „Connected to <device name>“ (prijungta prie <įrenginio pavadinimas>) arba švies baltas
„Bluetooth“ indikatorius.

Kalbos pasirinkimas
1. Vienu metu nuspauskite
2. Spauskite

arba

ir

3. Nuspauskite ir palaikykite

NFC

ir palaikykite tris sekundes.

ir slinkite kalbų sąrašu.
, kad pasirinktumėte kalbą.

Pastaba: norėdami sužinoti, ar yra daugiau kalbų pasirinkimų, apsilankykite: updates.Bose.com/QC35.

Ausinių naudojimas
Ausinių valdikliai
Didinti garsumą

Vienas paspaudimas: grojimas/pauzė arba atsiliepti/baigti pokalbį.

Daugiafunkcis mygtukas

Du paspaudimai: persikelti pirmyn.
Trys paspaudimai: persikelti atgal.

Mažinti garsumą

Palaikyti nuspaudus: atmesti gaunamą skambutį.

ARBA

Pastaba: tam tikros funkcijos gali neveikti su kai kuriais įrenginiais ar programomis.
Kelių ryšių valdymas
• Ausines galima prijungti prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių, o siejimo sąraše galima saugoti iki
aštuonių įrenginių.
• Užsidėję ausines pastumkite
į ir atleiskite, kad išgirstumėte, kuris įrenginys (-iai) yra
prijungti; pakartokite norėdami prisijungti prie kito įrenginio.
Indikatoriai

Šviečia žalias: vidutinis - visiškas baterijos
įkrovos lygis
Šviečia geltonas: mažas įkrovos lygis
Mirksi raudonas: reikia įkrauti

Mirksi mėlynas: parengta susieti
Mirksi baltas: jungiamasi
Šviečia baltas: sujungta

Įkrovimas
Mažąjį USB laido galą prijunkite prie dešiniosios ausinės USB įkrovimo jungties. Kitą USB laido galą
prijunkite prie į tinklą įjungto USB kroviklio arba veikiančio kompiuterio.
Tik triukšmo slopinimo naudojimas
Triukšmo slopinimo funkcija aktyvuojama, kai įjungiate ausines.
Pastaba: jei ausinių baterija yra išsikrovusi, triukšmo slopinimo funkcija neveiks.
Atsarginio garso laido naudojimas
Naudodami pridedamą atsarginį garso laidą galite prijungti ausines prie ne „Bluetooth“ įrenginio
arba sujungti ausines su įrenginiu, išsikrovus ausinių baterijai.

Trikčių diagnostika
Nepavyksta susieti ausinių su „Bluetooth®“ įrenginiu.
Valdykite ausines su programėle „Bose® Connect“

• „Bluetooth“ įrenginyje:
— Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, tada vėl įjunkite.
— Ištrinkite „Bose® QuietComfort®“ ausines iš „Bluetooth“ įrenginių sąrašo savo įrenginyje.
Atlikite siejimą iš naujo.
• Susiekite su kitu „Bluetooth“ įrenginiu.
• Apsilankykite YouTube.com/Bose ir peržiūrėkite vaizdo įrašus apie susiejimo veiksmus.
• Ausinių siejimo sąrašo išvalymas:
— Pastumkite
į
ir palaikykite toje padėtyje 10 sekundžių. Ištrinkite „Bose® QuietComfort®“
ausines iš „Bluetooth“ sąrašo jūsų įrenginyje. Atlikite siejimą iš naujo.
Nepavyksta susieti ausinių su NFC įrenginiu.
• Patikrinkite, ar jūsų įrenginys palaiko „Bluetooth“ siejimą per NFC.
• Atrakinkite įrenginį ir įjunkite funkcijas „Bluetooth“ ir NFC.
• „Bluetooth“ įrenginio NFC jutiklį pridėkite prie ausinių NFC jutiklio.
Nėra garso.
• Įjunkite ausines ir įkraukite bateriją.
• Padidinkite garsumą ausinėse, įrenginyje ir muzikos šaltinyje.
• Pastumkite
į ir atleiskite, kad išgirstumėte prijungtąjį įrenginį. Patikrinkite, ar naudojate
teisingą įrenginį.
• Naudokite kitą muzikos šaltinį.
• Susiekite su kitu „Bluetooth“ įrenginiu.
Bloga garso kokybė.
• Perkelkite „Bluetooth“ įrenginį arčiau ausinių, toliau nuo bet kokių trukdžių.

Pateikiama gaminio garantijos informacija negalioja Australijai ir Naujajai Zelandijai. Daugiau informacijos ieškokite
www.Bose.com.au/warranty arba www.Bose.co.nz/warranty .
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„Made for iPod“, „Made for iPhone“ ir „Made for iPad“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas prijungti prie „iPod“,
„iPhone“ ar „iPad“, ir sertifikuotas gamintojo pagal „Apple“ standartus. „Apple“ nėra atsakinga už šio įrenginio veikimą ar jo
suderinamumą su saugos ir reguliavimo standartais. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPod“, „iPhone“ ar
„iPad“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.
„iPad“, „iPhone“, „iPod“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai. „iPhone“ prekės ženklas
naudojamas pagal „Aiphone K.K.“ licenciją.
„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai. „App Store“ yra „Apple Inc.“
paslaugos prekės ženklas.
„Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„Bluetooth®“ ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai bei priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Bose
Corporation“ naudoja pagal licenciją.
„N-Mark“ yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.

