
 
Bose® QuietComfort® 25 - Akustilised mürasummutavad kõrvaklapid 
OHUTUS 
Ettevaatusabinõud 
• Palun pöörake erilist tähelepanu klappidest tulevatele meeldetuletavatele/hoiatavatele helidele. 
• Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks palume neid mitte raputada, nende peale istuda ning vältida nende kokkupuutumist 
veega.  
• Vältige kõrvaklappide kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal. 
• Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures. 
• Vältige kõrvaklapi ventilatsiooni blokeerimist. 
• Kasutage vaid Bose poolt kinnitatud aksessuaare. 
• Pikaajaline vali heli võib kahjustada teie kõrvakuulmist. 
Hoiatus 
• Pikaajaline kokkupuude valju heliga võib kahjustada teie kuulmist.  
• Olge ettevaatlik, kui kasutate kõrvaklappe autoga sõites või muid erilist tähelepanu nõudvaid tegevusi tehes. 
• Kõrvaklapid ei ole veekindlad. Palun pöörake erilist tähelepanu, et seade ei puutuks kokku veega. 
SISALDAB: 
 
QuietComfort  25 kõrvaklapid
 
Kaasaskantav ümbris
 
Audiokaabel mikrofoniga
 
Lennuki adapter
 
Patarei (AAA)
 
 
 
 
 

 
Enne kõrvaklappide pähepanemist 
1. Kallutage paremat kõrvaklappi sissepoole patareisahtlile ligipääsuks. 
2. Avage patareisahtel ja paigaldage patarei nagu näidatud. 
Ainult müra vähendamiseks 

 
Pange kõrvaklapid pähe. Libistage toitelüliti paremal kõrvaklapil ettepoole asendisse  
On (Sees). Süttib patarei indikaator. 
 
 
 
 
Ainult müravähendamise funktsiooni kasutamisel ei ole vaja ühendada  
kõrvaklappide kaablit. 
 
 

Müra vähendamiseks ja audio kasutamiseks 
Kõrvaklappe saab kasutada erinevate heliallikatega: lennuki audioga, CD-, DVD- või MP3-mängijaga, personaal- või 
sülearvutiga või kodustereoga. Nii müra vähendamiseks kui ka audio kasutamiseks: 
1. lükake kõrvaklappide pistikut ettevaatlikult vasaku kõrvaklapi pessa, kuni pistik on kõrvaklapiga samal tasapinnal; 
2. ühendage kõrvaklappide pistik heliallikaga; 
3. pange kõrvaklapid pähe. Libistage toitelüliti paremal kõrvaklapil ettepoole asendisse On (Sees). Süttib patarei 
indikaator. 

 
 
 
 
 

 
Kõrvaklappide ühendamine Apple’i seadmetega 
Kõrvaklappe saab kasutada enamike Apple’i seadmetega, kasutades standartset 3.5 mm 
kõrvaklapi sisendit. 
Kõrvaklappide kasutamine Apple’i seadmetega 
Sisseehitatud puldi kasututamine: kõrvaklappides on sisseehitatud pult ning mikrofon 
seadme mugavamaks  
reguleerimiseks ning kontrollimiseks. Märkus: Täielik kontroll seadme üle võib puududa 
mõningate Apple® toodete puhul. 



 
 
 
 
Pult ja mikrofon töötavad vaid järgnevate seadmete puhul: iPod nano 4 generatsioon ja uuemad;  iPod touch,
 iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6+, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 ja 2009 
mudelid või hilisemad MacBook'id ja MacBook Pro'd. 
Kõnede vastuvõtmine ja lõpetamine 
Peamised funktsioonid: 
• Heli valjemaks/vaiksemaks: + ja – nupp heli modelleerimiseks Kõne vastuvõtmise/lõpetamise nupp: ühe nupuvajutusega 
kõne alustamisel ja lõpetamisel. 
Kõnega seotud funktsioonid: 
• Kõnele mittevastamine/ keeldumine: hoia all vastuvõtmise/ lõpetamise nuppu 2 sekundit. 
• Kõne ootelepanemine: vajutage korraks vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, et panna esialgne kõne ootele. Vajuta nuppu 
uuesti, et jätkata esialgse kõnega. 
• Sissetuleva kõne vastuvõtmine ning esialgse kõne lõpetamine: sissetuleva kõne ajal hoidke all vastuvõtmise/lõpetamise 
nuppu umbes 2 sekundit. Sellega lõpetate esialgse kõne ning alustate sissetulevat. 
• Hääljuhtimise kasutamine: Hoidke all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. Vaadake iPhone'i kasutusjuhendist teavet toote 
ühilduvuse ja kasutamise kohta. 
Meedia taasesitusega seotud funktsioonid: 
• mängi/ peata laul või video: hoia all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. • Liigu järgmise loo või peatükini: vajuta kaks korda 
kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. • Edasikerimine: vajuta kaks korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, kuid 
teise vajutamise ajal hoia nuppu pikemalt sees. • Mine tagasi eelmise loo või peatüki juurde: vajuta kolm korda kiiresti 
vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. • Tagasikerimine: vajuta kolm korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, kuid 
kolmanda vajutamise ajal hoia nuppu pikemalt sees. 
Ühendamine lennuki meelelahutussüsteemidega 
Lennukites on erineva konfiguratsiooniga audiopesad. Pange tähele pesade konfiguratsioone allolevas tabelis. 

 
 
 
 
Lennuki kahe väljundpesaga meelelahutussüsteemiga ühendamiseks 
kasutage kahekordset 3,5 mm väljundpistikut. 
 

 
 
 
 

Patarei kasutusiga ja asendamine 
Kuigi see sõltub kasutamisest, on patarei kasutusiga keskmiselt 35 tundi. Patarei indikaator hakkab vilkuma, kui patarei 
kasutuseast on järel umbes 5 tundi. Vahetamisel kasutage AAA leelispatareid (IEC LR03). 
Puhastamine 
Teie kõrvaklapid ei vaja perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada pehme kuiva lapiga. Mitte kasutada 
puhastusvahendeid. 
Veaotsing 
Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust. 
Juhised: 
Müra summutamine ei tööta: • Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sisselülitatud. • Laadige akut. 
Halb helikvaliteet või puuduvad helikanalid: 
• Kui tekib probleeme halva helikvaliteediga või puuduolevate helikanalitega, palume teil esmalt veenduda, et juhe oleks 
korralikult ühendatud kõrvaklappide pesaga. Kontrollige pikendusjuhtme töötavust. • Kontrollige bassi ning kõrgete 
nootide seadeid. •Ühendage kõrvaklapid mõne teise seadmega ning kontrollige selle töötavust. 
Kui mikrofon ei tööta: 
• Kontrollige, et antud Apple® seade sobiks Bose kõrvaklappidega (vt. ülal). • Veenduge, et kõrvaklappide juhe oleks 
kindlalt ühendatud Apple® seadmega. • Veenduge, et mikrofon vastuvõtmise/lõpetamise nupu tagaküljel ei oleks 
blokeeritud/ kahjustatud. • Proovige mõnda teist Apple® seadet 
Kui Apple toode ei reageeri antud käsklustele: 
• Kontrollige, et antud Apple® seade sobiks Bose kõrvaklappidega (vt. Ülal). • Veenduge, et kõrvaklappide juhe oleks 
kindlalt ühendatud Apple® seadmega. • Mitme vajutusega funktsioonide rakendamiseks muutke vajutuste kiiruseid 
vastavalt nõuetele. • Proovige antud käsklusi mõne teise Apple® tootega. 
Liiga tugev volüüm: 
• Keerake seadme helitugevus madalamaks. • Muutke seadme lüliti LO asendisse  
Lisad Lisasid on võimalik osta Bose ametlikult maaletoojalt kodulehel:     www.bose.ee




