
BOSE TV KÕLAR 

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD 
1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge kasutage toodet vee läheduses.

SISU 

Bose TV Kõlar, Bose TV Kõlari pult (patareid on kaasas), toitejuhe, optiline kaabel 

PAIGALDAMISE JUHISED 
• Asetaga kõlar väljaspoole metallist kappe, eemale teistest audio/video seadetest ning soojusallikatest.
• Asetaga kõlar (soovitatult) otse TV alla või selle kohale.
• Asetaga kõlar õiget pidi kummist jalgadele tasasele pinnale.
• Hoia juhtmevabad seadmed kõlarist vähemalt 0.3-0.9m eemal.
• Ärge asetage midagi kõlari peale.

Kõlari seinale paigaldamine 
Te saate kõlari ka seinale paigaldada, kasutades Bose Soundbar Wall Bracket toodet. 

KÕLARI SEADISTAMINE 
Valik 1: Optiline 
1. Eemaldage enda optilise kaabli mõlemast otsast kaitseotsikud.
2. Sisestage juhtme üks ots enda TVs olevasse OPTICAL OUT sisendisse.
3. Sisestage juhtme teine ots kõlari OPTICAL IN sisendisse kuni kuulede klõpsu.
Valik 2: HDMI ARC (ei ole kaasas) 
1. Sisestage üks HDMI kaabli ots enda TVs olevasse HDMI ARC sisendisse.
2. Sisestage teine kaabli ots TVs olevasse HDMI IN sisendisse.

Kõlari vooluga ühendamine 
1. Ühendage toitejuhe kõlari tava olevasse POWER sisendisse.
2. Sisestage toitejuhtme teine ots pistikusse.

Selleks, et vältida moonutatud heli, lülitage enda TV kõlarid välja. 

Heli kontrollimine 
1. Lülitage enda TV sisse.
2. Lülitage sisse enda kõlar.
3. Vajutage kõlari puldil      .
4. Te ei tohiks kuulda heli ei TV kõlaritest ega ka Bose kõlaritest.

KÕLARI FUNKTSIOONID 
Automaatne ärkamine 
Te saate seadistada kõlari nii, et iga kord kui heli signaal on kätte saadud, 
lülitub kõlar automaatselt sisse. 
Vajutage ning hoidke all kõlari puldil olevat toitenuppu kuni kuulete heli 
ning TV ja Bluetooth tulukesed vilguvalt kollaselt 3 korda. 

Volüüm kõrgemaks - Vajutage + nuppu 
Volüüm madalamaks - Vajutage - nuppu 
Vaigista/heli tagasi - Vajutage       nuppu. 

Allikad 
Te saate kontrollida puldiga enda TV ja Bluetooth ühendusi. Selleks, et kontrollida, vajutage puldil TV või Bluetooth nuppu. 



Dialoogi režiim 
Dialoogi režiim muudab filmides, telesaadetes ja podcastides dialoogide ja vokaalide selgust paremaks, kohandades süsteemi 
audio. Vajutage puldil dialoogi režiimi nuppu, et lülitada dialoogi režiim sisse ja välja. 

Bassi kohandamine 
1. Vajutage puldil BASS nuppu.
2. Kohandage bassi + ja - nuppude abil. (+ tõstab bassi ja - vähendab bassi)

TV ja Bluetoothi tulukesed helendavad vastavalt bassi tasemele.
3. Vajuta BASS nuppu. Kõlar salvestab valitud bassi seaded.

Bassi lähtestamine 
Vajutage ja hoidke all BASS nuppu kuni TV ja Bluetooth tulukesed vilguvad kõlaril 
3 korda. 

BLUETOOTH ÜHENDUSED 
Mobiilseadme ühendamine 
1. Vajutage puldil Bluetooth nuppu.
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Vajutage seadmete nimekirjast enda kõlar.

Mobiilseadme lahti ühendamine 
Kasutage enda mobiilseadmes oleva Bluetoothi seadmete nimkirja, et ühendada lahti kõlar. 

Mobiilseadme taasühendamine 
Vajutage puldil Bluetooth nuppu. Kõlar proovib automaatselt uuesti ühendada viimati ühenduses olnud seadmega. Kui kõlari 
ühendab, siis Bluetoothi tuluke vilgub kõlaril valgelt. 

Lisa mobiilseadme lisamine 
1. Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bluetooth nuppu kuni see aeglaselt siniselt pulseerima hakkab.
2. Valige enda mobiilseadmes Bose TV Speaker enda seadmete nimekirjas.

Kõlari seadmete nimekirja puhastamine 
1. Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bluetooth nuppu 10 sekundit kuni kuulete heli.
2. Kustutage Bose TV Speaker enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast.

Kõik seadmed on nüüd puhastatud ja kõlar on valmis uuesti ühendamiseks.

KÕLARI STAATUS 
Kõlari ees olevad LED tuled näitavad kõlari staatust. 

Bluetooth staatus 
Bluetooth tuluke pulseerib aeglaselt siniselt - Valmis ühendama. 
Bluetooth tuluke vilgub valgelt - Ühendab. 
Bluetooth tuluke helendab valgelt - Ühendatud. 

Meedia ning volüümi staatus 
TV tuluke helendab roheliselt - Dialoogi režiim on aktiivne TV peal. 
Bluetooth tuluke helendab roheliselt - Dialoogi režiim on aktiivne Bluetoothiga ühendatud seadmel. 
Mõlemad tulukesed pulseerivad aeglaselt valgelt - Lülitub sisse/välja. 
TV tuluke vilgub valgelt - Muutub TV volüüm. 
Bluetoothi tuluke vilgub valgelt - Muutub Bluetoothiga ühendatud seadme volüüm. 
TV tuluke pulseerib aeglaselt valgelt - TV on vaigistatud. 
Bluetoothi tuluke pulseerib aeglaselt valgelt - Bluetoothiga ühendatud seade on vaigistatud. 

Uuenduste ja vigade staatus 
TV tuluke pulseerib kollakalt - Kõlarit uuendatakse. 
TV tuluke vilgub kollakalt 3 korda - Kõlar on uuendatud. 
TV tuluke vilgub punaselt - Kõlari viga - taasühendage kõlar vooluga. Vajadusel kontakteeruge Bose klienditeenindusega. 
TVl puudub optiline või HDMI kaabli ühenduspesa 

TVl on ainult analog ühenduspesa - Ühendage enda TV 3.5mm RCA stereo kaabliga. 
TVl on ainult kõrvaklappide ühenduspesa - Ühendage enda TV 3.5mm stereo kaabliga. 



HOOLDUS 
Puldi aku väljavahetamine 
1. Keera puldi tagumine osa mündi abil lahti ning eemaldage kate.
2. Sisestage sisse uus patarei nii, et + sümbol jääks suunaga üles poole.
3. Asetage kate uuesti peale ning keerage see kinni.

Kõlari puhastamine 
Puhastage kõlarit väljaspoolt kuiva ning pehme lapiga. 
• Puhasta kõlari pinnda kuiva ja pehme lapiga
• Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.

Samuti ärge kasuta lahuseid, keemikaale ega puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi.
• Ärge laske vedelike kõlari avavuste lähedusse.
• Ärge puhastage kõlarit tolmuimejaga.

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 

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED 
Kõlar ei lülitu sisse - Sisestage toitejuhe teise pistikusse; Lülitage kõlar puldiga sisse; Võtke kõlar vooluringist 30 sekundiks välja 
ning siis ühendage taas vooluga ja proovige uuesti. 
Pult ei tööta - Asendage patareid; Veenduge, et pult on kõlarile piisavalt lähedal: Veenduge, et kõlari ja puldi vahel poleks 
takistusi; Veenduge, et olete ühendatud õige allikaga vajutades puldil olevat volüümi nuppu ning vaadake, kas vastav tuluke  
vilgub kõlaril. 
Hakkiv või puuduv heli kõlarist - Kui TV või Bluetooth tulukesed pulseerivad, siis on kõlar vaigistatud. Vajutage      nuppu, et  kõlari 
heli tagasi lülitada; Veenduge, et teie mobiilseade poleks vaigistatud; Tõstke kõlaril või mobiilseadmel volüümi;  Taaskäivitage enda 
mobiilseade; Mängige audiot mõne muu allika pealt; Veenduge, et teie Bluetooth seade oleks sobiv; 
Lülitage enda TV välja, ühendage kõlari HDMI kaabel enda TV küljest lahti ning ühendage siis tagasi külge. Lülitage enda TV sisse; 
Võtke kõlar vooluringist 30 sekundiks välja ning siis ühendage taas vooluga ja proovige uuesti. 
Bassi moodulist ei tule heli - Veenduge, et teie bassi moodul on ühendatud vooluga; Veenduge, et teie bassi moodul on 
ühendatud kõlari taga olevasse BASS ühenduspesassa; Veenduge, et teie bassi moodul oleks kõlariga ühilduv; Kohandage bassi 
taset; Kasutage mõnda muud allikat. 
Heli tuleb TV kõlaritest - Lülitage enda TV kõlarid välja; Pange TV volüüm kõige madalama peale; Ühendage kõlariga kasutades 
HDMI ja optilist kaablit; Taasühendage kõlari küljes olev HDMI kaabel mõlemas otsas; Veenduge, et HDMI kaabel on kõlari taga 
olevas ARC ühenduspesas. 
Halb või moonutatud heli - Proovige teisi saadaval olevaid allikaid; Veenduge, et teie TV saaks väljastada surround heli audiot; 
Kui audiot mängitakse mõnest teisest seadmest, siis vähendage selle seadme peal volüümi; Lülitage enda TV kõlarid; Kui teie kõlar 
on seinale kinnitatud, siis kasutage audio kohendamiseks pulti. 
Kõlari ja source ei lülitu samal ajal sisse/välja - Vajutage puldil allika nuppu selle allika peal, mis pole sünkroonis; Lülitage  
toitenupuga allikas sisse/välja. 
Kõlar 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. 

https://www.tedra.ee/
https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi



