Podręcznik użytkownika

SŁUCHAWKI DO SNU
MASKUJĄCE HAŁAS

SLEEPBUDS

™

WAŻNE ZA L ECEN I A D OT YCZĄCE BEZPI E C Z E Ń ST WA

Należy się zapoznać ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi
bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1. A
 by zapobiec przypadkowemu połknięciu słuchawek sleepbuds™, należy je przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Słuchawki sleepbuds™ zawierają baterię srebrowo-cynkową, która może
stwarzać zagrożenie w przypadku połknięcia. Jeśli zostanie ona połknięta, należy bezzwłocznie zgłosić się do
lekarza. Gdy słuchawki sleepbuds™ nie są używane, należy je przechowywać w futerale z ładowarką (pokrywa
powinna być zamknięta) w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
2. NIE WOLNO pozwalać dzieciom na korzystanie ze słuchawek sleepbuds™.
3. S łuchawki sleepbuds™ i futerał z ładowarką należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Aby uzyskać dodatkowe
instrukcje czyszczenia, zobacz strona 28.
4. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI
• Podczas używania tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa,
w tym:
––Przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z futerału z ładowarką.
––Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń ciała, w przypadku korzystania z futerału z ładowarką w pobliżu dzieci
wymagany jest ścisły nadzór.
––Futerał z ładowarką należy chronić przed działaniem deszczu, śniegu, wody i innych cieczy.
––Użycie zasilacza, który nie jest zalecany ani sprzedawany przez producenta baterii, może stwarzać ryzyko pożaru
lub obrażeń ciała.
––Nie wolno korzystać z futerału z ładowarką w sposób powodujący przekroczenie mocy znamionowej ładowarki.
––Nie wolno używać futerału z ładowarką, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub
zmodyfikowane baterie mogą działać w sposób nieprzewidywalny, co niesie za sobą ryzyko pożaru, wybuchu lub
obrażeń ciała.
––Futerału z ładowarką nie wolno demontować. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko pożaru lub
obrażeń ciała.
––Nie wolno zgniatać futerału z ładowarką ani wystawiać go na działanie ognia lub wysokich temperatur, a ponadto
nie wolno otwierać ładowarki. Wystawienie na działanie ognia lub temperatur powyżej 100°C może doprowadzić
do wybuchu.
––Czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta wyłącznie z użyciem
identycznych części zamiennych.
• NIE WOLNO korzystać ze słuchawek sleepbuds™, gdy brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia może
stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika lub innych osób. Podczas wykonywania czynności wymagających
zwracania uwagi na otoczenie (np. podczas pilnowania dzieci, kierowania pojazdem, jazdy na rowerze lub
poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu placów budowy, torów kolejowych itp.) należy
wyjąć słuchawki sleepbuds™ lub dostosować poziom głośności, aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, w tym
alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne.
• NIE zanurzać słuchawek sleepbuds™ w wodzie. NIE wystawiać słuchawek sleepbuds™ na płynącą wodę (np.
z kranu). NIE nosić słuchawek sleepbuds™ podczas korzystania z prysznica lub kąpieli, a także podczas uprawiania
sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.
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Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on
odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć
wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.
• NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych
płynami (np. wazonów).
• Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO
umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
• NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
• Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
• Dostarczony zasilacz nie został przetestowany pod kątem użytku na wysokości powyżej 2000 metrów n. p. m.
Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów n. p. m.
• W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego
kontaktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
• Nie należy narażać produktów z bateriami na działanie zbyt wysokich temperatur (np. nie należy przechowywać ich
w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
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UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych
klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania
o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane
zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie
zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie
i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:
• Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy technicznej.
W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może
zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi
licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne,
w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.
To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie
o częstotliwościach radiowych określonych dla populacji ogólnej. Ten nadajnik nie może się znajdować w pobliżu innej
anteny lub nadajnika ani też nie może pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.
FCC ID: A94424611
IC: 3232A-424611

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami
i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE.
Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.Bose.com/compliance
Europa:
Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:
Bluetooth Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.
T en symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego.
Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling
ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym,
zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy
Artykuł XII
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna
firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani
modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.
Artykuł XIV
Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji
służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania
urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną
zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.
Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń
promieniujących w radiowym pasmie ISM.
NIE WOLNO podejmować prób wyjęcia baterii z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować
się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.
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Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy
wrzucać ich do ognia.
Baterie zainstalowane w tym produkcie powinny być usuwane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
Więcej informacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie
http://products.bose.com/static/compliance/index.html.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)
Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki
Ołów
(Pb)

Nazwa części

Rtęć
(Hg)

Kadm
(Cd)

Sześciowartościowy Polibromowany
chrom (Cr(VI))
bifenyl (PBB)

Polibromowany
difenyloeter
(PBDE)

Obwody drukowane (PCB)

X

O

O

O

O

O

Części metalowe

X

O

O

O

O

O

Części z tworzyw szt.

O

O

O

O

O

O

Głośniki

X

O

O

O

O

O

Kable

X

O

O

O

O

O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.
O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach
jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z materiałów
jednorodnych użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)
Nazwa urządzenia: Słuchawki do snu maskujące hałas Bose sleepbuds™. Oznaczenie typu: 424611
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi
Ołów
(Pb)
–

Rtęć
(Hg)
○

Kadm
(Cd)
○

Sześciowartościowy
chrom (Cr(VI))
○

Polibromowane
bifenyle (PBB)
○

Polibromowane
difenyloetery (PBDE)
○

Części metalowe

–

○

○

○

○

○

Części z tworzyw szt.

○

○

○

○

○

○

Głośniki

–

○

○

○

○

○

Kable

–

○

○

○

○

○

Nazwa części
Obwody drukowane (PCB)

Uwaga 1: Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.
Uwaga 2: Symbol „−” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.
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Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji
Numer seryjny urządzenia jest umieszczony na spodzie futerału z ładowarką.
Numer seryjny: _____________________________________________________________________
Numer modelu: 424611
Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Teraz jest odpowiednia pora,
by zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do witryny
http://global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „8” oznacza rok 2008 lub 2018.
Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
Chiny (Szanghaj) Pilot Free Trade Zone
Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia
Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676
Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545
Zasilanie: 5 V

150 mA

Zakres temperatur otoczenia (ładowanie): 5°C – 45°C (41°F – 113°F)
Zakres temperatur otoczenia (rozładowywanie): 5°C – 45°C (41°F – 113°F)
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Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez
firmę Bose Corporation na mocy licencji.
Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2018 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani
w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.
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Inne rozwiązania............................................................................................................... 29
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Należy pobrać bezpłatną aplikację Bose Sleep umożliwiającą sterowanie słuchawkami
sleepbuds™, wybieranie dźwięków maskowania, zarządzanie alarmami, regulowanie
głośności i konfigurowanie ustawień zaawansowanych.

FUNKCJE
•• Wybieranie dźwięków maskowania odtwarzanych w słuchawkach sleepbuds™.
•• Korzystając z Biblioteki dźwięków, można pobierać nowe dźwięki lub zastępować
zbędne dźwięki.
•• Ustawianie alarmów.
•• Nadawanie nazwy słuchawkom sleepbuds™.
•• Znajdowanie odpowiedzi na często zadawane pytania.
•• Aktualizowanie oprogramowania słuchawek sleepbuds™ do najnowszej wersji
i testowanie nowych funkcji.
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Słuchawki sleepbuds™ służą do maskowania hałasu i rozpraszających dźwięków
podczas snu. Ograniczają więc słyszalność innych dźwięków, takich jak alarmy,
ostrzeżenia oraz głosy osób i zwierząt domowych.

USTAW ODPOWIEDNI POZIOM GŁOŚNOŚCI
Aby dostosować maskowanie hałasu i innych dźwięków, ustaw odpowiedni poziom
głośności. Poziom głośności powinien być dostatecznie wysoki, aby zapewnić
maskowanie hałasu utrudniającego zaśnięcie, ale nie powinien ograniczać słyszalności
ważnych dźwięków w otoczeniu.
Ustaw najniższy poziom głośności w aplikacji Bose Sleep, a następnie zwiększaj
głośność stopniowo do odpowiedniego poziomu. Im niższy poziom głośności,
tym większa słyszalność ważnych dźwięków w otoczeniu.

PORADY DOTYCZĄCE POZIOMU GŁOŚNOŚCI
Jeżeli chcesz zapewnić słyszalność ważnych dźwięków w otoczeniu podczas
korzystania ze słuchawek sleepbuds™, uwzględnij poniższe porady.

Podstawowe porady
•• Jeżeli śpisz obok innej osoby, skorzystaj z jej pomocy, aby nie przeoczyć ważnych
dźwięków w otoczeniu podczas korzystania ze słuchawek sleepbuds™.

Zaawansowane porady
Te porady dotyczą ograniczania skuteczności maskowania hałasu przez słuchawki
sleepbuds™ i zwiększania słyszalności dźwięków w otoczeniu.
•• Korzystaj tylko z jednej słuchawki sleepbud™.
•• Skonfiguruj bieżący dźwięk maskowania, tak aby został wyłączony po określonym
czasie zamiast odtwarzania przez całą noc. Aby to zrobić, można ustawić wyłącznik
czasowy dla bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

Słuchawki maskujące hałas
Bose sleepbuds™

Końcówki StayHear+ Sleep:
duże (czarne) i małe (białe)

Przenośny futerał z ładowarką

Zasilacz USB*

Torba podróżna

Adaptery zasilacza*

Uwaga: Końcówki średnie (szare)
są założone na słuchawki
sleepbuds™.

Kabel USB

* Zasilacz USB i adaptery zasilacza sieciowego mogą się trochę różnić.
Użyj odpowiedniego adaptera zasilacza w zależności od regionu.
UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest
uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów
firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.
Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds
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ELEM EN TY ST ER UJĄCE I R EG UL ACYJ N E

OTWIERANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ
Skieruj logo firmy Bose w górę, przesuń pokrywę futerału z ładowarką w kierunku
od siebie, aby ją otworzyć.

Wskaźniki w obramowaniu futerału, sygnalizujące poziom naładowania baterii
oraz stan ładowania baterii futerału i słuchawek sleepbuds™, zostaną włączone
(zob. strona 23).
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elementy sterujące i regulacyjne

WŁĄCZANIE ZASILANIA
Wyjmij słuchawki sleepbuds™ z futerału z ładowarką.

Zasilanie słuchawek sleepbuds™ zostanie automatycznie włączone.

WYŁĄCZANIE ZASILANIA
Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerale z ładowarką.
Informacje na temat prawidłowego sposobu przechowywania słuchawek sleepbuds™
podano w sekcji „Ładowanie baterii słuchawek sleepbuds™” na str. 19.

Słuchawki sleepbuds™ zostaną automatycznie wyłączone, a odpowiednie białe
segmenty wskaźnika ładowania będą migać (zob. „Wskaźniki ładowania sleepbuds™”
na str. 23).
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PR AW ID ŁOW E D OPASOWA NI E

WYBÓR ODPOWIEDNICH KOŃCÓWEK
STAYHEAR+ SLEEP
Aby uzyskać optymalne maskowanie hałasu i stabilność, należy wybrać końcówki
StayHear+ Sleep o odpowiednim rozmiarze. Wybierając ich rozmiar, należy
zwrócić uwagę na wygodę i dopasowanie w każdym uchu. W celu najlepszego ich
dopasowania konieczne może być przymierzenie wszystkich rozmiarów. Może się
także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar.
UWAGA: Aby sprawdzić dopasowanie końcówek StayHear+ Sleep, zobacz strona 17.
Każda słuchawka sleepbud™ i końcówka StayHear+ Sleep jest oznaczona literą
L (lewa) lub R (prawa). Lewą końcówkę należy przymocować do lewej słuchawki
sleepbud™, a prawą końcówkę do prawej słuchawki sleepbud™.
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P rawidłowe dopasowanie

UMIESZCZANIE SŁUCHAWEK SLEEPBUD™ W USZACH
Stosując końcówki StayHear+ Sleep, można w wygodny i pewny sposób dopasować
słuchawki do uszu. Wypustka końcówki pasuje do ucha tuż pod jego wypukłością.
1. Umieść słuchawkę sleepbud™ w uchu, tak aby logo firmy Bose było skierowane
do góry.
2. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz, aby ją zablokować.
3. Naciśnij wypustkę końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha.
Wypustka końcówki
Wypukłość ucha

UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas umieszczania słuchawek sleepbud™
w uszach. Końcówki powinny być umieszczone w uchu na takiej głębokości,
aby przylegać szczelnie, ale nie powodować dyskomfortu.
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P rawidłowe dopasowanie

SPRAWDZANIE DOPASOWANIA KOŃCÓWEK
STAYHEAR+ SLEEP
Aby sprawdzić, czy rozmiar końcówek StayHear+ Sleep jest odpowiedni, skorzystaj
z lustra lub pomocy innej osoby i poniższych porad. Wypustka końcówki powinna być
prawidłowo ułożona pod wypukłością ucha bez uciskania.

Prawidłowe

Zbyt duże

Zbyt małe

Wykonaj też następujące czynności:
•• Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony w obu uszach.
•• Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu.
Jeżeli końcówki nie są prawidłowo ułożone w uszach, wybierz inny rozmiar.
UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat wymiany końcówek, zobacz strona 18.
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P rawidłowe dopasowanie

WYMIANA KOŃCÓWEK STAYHEAR+ SLEEP
1. Przytrzymaj podstawę zamocowanej końcówki StayHear+ Sleep, odchyl tylną
część końcówki i ostrożnie wysuń słuchawkę sleepbud™ z końcówki.

2. Ustaw grzbiet w pobliżu otworu w nowej końcówce StayHear+ Sleep zgodnie
z rowkiem na zakończeniu słuchawki sleepbud™. Umieść zakończenie w otworze.
Ostrożnie rozciągnij podstawę końcówki i ułóż ją na tylnej części słuchawki
sleepbud™, aby prawidłowo zamocować słuchawkę sleepbud™.
Zakończenie słuchawki sleepbud™

Otwór

UWAGA: Lewą końcówkę należy przymocować do lewej słuchawki sleepbud™,
a prawą końcówkę do prawej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 15).
3. Upewnij się, że słuchawka sleepbud™ jest prawidłowo ułożona w końcówce.
Logo firmy Bose na słuchawce sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz
i ułożone prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte
przez tylną część końcówki.
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BAT ER I A

ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™
Baterie słuchawek sleepbuds™ są ładowane, gdy słuchawki są umieszczone w futerale
z ładowarką.
1. Ustaw styki do ładowania w prawej słuchawce sleepbud™ zgodnie ze stykami
do ładowania w prawej części futerału.

Styki do ładowania

Bolce ładowarki

2. Umieść słuchawkę sleepbud™ w futerale, tak aby została magnetycznie
zablokowana w odpowiednim położeniu.
Biały wskaźnik ładowania prawej słuchawki sleepbud™ zacznie migać.

Wskaźnik ładowania

UWAGA: Jeżeli biały wskaźnik ładowania nie miga po umieszczeniu słuchawki
sleepbud™ w futerale, być może słuchawka sleepbud™ została
nieprawidłowo ułożona w futerale lub bateria futerału jest rozładowana.
Umieść ponownie słuchawki sleepbuds™ w futerale, a następnie naładuj
baterię futerału (zob. strona 21). Jeżeli problem będzie nadal
występował, zobacz „Baterie słuchawek sleepbuds™ nie są ładowane”
na str. 30.
3. Aby naładować lewą słuchawkę sleepbud™, powtórz czynności od 1 do 2.
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Bateria

Czas ładowania
Pełne ładowanie baterii słuchawek sleepbuds™ może trwać osiem godzin.
UWAGA: W pełni naładowana bateria zapewnia zasilanie urządzenia przez 16 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek
sleepbuds™
Można sprawdzić poziom naładowania baterii słuchawek sleepbuds™ podczas
korzystania z nich lub ładowania baterii słuchawek sleepbuds™.

Podczas korzystania ze słuchawek sleepbuds™
W aplikacji Bose Sleep sprawdź procentową wartość poziomu naładowania baterii
słuchawek sleepbuds™ wyświetlaną w centrum ekranu głównego.
UWAGA: Jeżeli baterie słuchawek sleepbuds™ są naładowane w różnym stopniu,
na ekranie głównym wyświetlana jest najniższa z tych wartości
procentowych.

Podczas ładowania baterii słuchawek sleepbuds™
Po umieszczeniu słuchawek sleepbud™ w futerale z ładowarką odpowiedni wskaźnik
ładowania miga (zob. strona 23).
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Bateria

ŁADOWANIE BATERII FUTERAŁU
Futerał z ładowarką umożliwia przechowywanie słuchawek sleepbuds™ i ładowanie
ich baterii, gdy nie są używane.
UWAGI:
•• Należy podłączać futerał do sieci elektrycznej zawsze, gdy jest to możliwe, aby mieć
pewność, że baterie słuchawek sleepbuds™ są zawsze całkowicie naładowane.
Korzystając z baterii futerału, można ładować baterie słuchawek sleepbuds™
podczas podróży.
•• Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy słuchawki sleepbuds™ mają
temperaturę pokojową (od 5°C do 45°C).
1. Podłącz małą wtyczkę kabla USB do złącza USB na tylnym panelu futerału.

2. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania USB.
3. Podłącz źródło zasilania USB do gniazdka elektrycznego.
UWAGA: W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera zasilacza w zależności
od regionu.

Czas ładowania
Gdy słuchawki sleepbuds™ nie są umieszczone w futerale, pełne ładowanie baterii
może trwać trzy godziny. Gdy słuchawki sleepbuds™ są umieszczone w futerale,
czas ładowania może być różny.
UWAGA: Gdy bateria futerału jest całkowicie naładowana i włączone jest zasilanie
bateryjne, można całkowicie naładować baterie słuchawek sleepbuds™
jeden raz. Całkowicie naładowane baterie zapewniają zasilanie słuchawek
sleepbuds™ przez 16 godzin.
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Bateria

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału
Należy otworzyć pokrywę futerału z ładowarką (zob. strona 13). Wskaźnik baterii
futerału sygnalizuje poziom naładowania w następujący sposób:
•• Włączenie na stałe pięciu segmentów wskaźnika oznacza, że bateria jest całkowicie
naładowana.
•• Jeżeli tylko jeden segment wskaźnika jest włączony na stałe, oznacza to, że poziom
naładowania baterii jest niski. Należy naładować baterię futerału (zob. strona 21).

Wskaźnik
baterii futerału

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Wskaźnik poziomu naładowania baterii
futerału z ładowarką” na str. 24.

OCHRONA BATERII
Funkcja ochrony baterii spowalnia rozładowywanie baterii słuchawek sleepbuds™
podczas przechowywania ich przez dłuższy czas. Słuchawki sleepbuds™ są wyłączane,
jeżeli pozostają w futerale przez tydzień.
Aby uaktywnić słuchawki sleepbuds™, należy podłączyć futerał do zasilania
(zob. strona 21), a następnie wyjąć słuchawki sleepbuds™ z futerału.
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STA N SŁUCHAW EK SL EEP BU DS ™

WSKAŹNIKI ŁADOWANIA SLEEPBUDS™
Wskazują poziom naładowania baterii każdej ze słuchawek sleepbuds™. Wskaźniki
ładowania są rozmieszczone na wewnętrznej krawędzi futerału z ładowarką obok
słuchawek sleepbuds™.

Prawy
wskaźnik
ładowania

Lewy
wskaźnik
ładowania

WSKAŹNIK

STAN ŁADOWANIA

Miga (biały)

Ładowanie

Włączony (biały)

Całkowicie naładowana

UWAGA: Jeżeli futerał nie jest podłączony do zasilania, wskaźniki są wyłączane
po dwóch minutach bezczynności.
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Stan słuchawek sleepbuds ™

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII
FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ
Wskazuje poziom naładowania baterii futerału z ładowarką i stan ładowania. Na przedniej
wewnętrznej krawędzi futerału znajduje się pięć segmentów wskaźnika baterii.

Wskaźnik
baterii futerału

WSKAŹNIK

PROCENT NAŁADOWANIA
0% – 20%
20% – 40%
40% – 60%
60% – 80%
80% – 100%
Błąd ładowania. Wykonaj następujące czynności:
•• Wyjmij słuchawki sleepbuds™ z futerału z ładowarką
(zob. strona 14), a następnie umieść je ponownie w futerale
(zob. strona 19).
•• Zresetuj futerał (zob. strona 27).
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z Działem
Obsługi Klientów firmy Bose.
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Stan słuchawek sleepbuds ™

UWAGI:
•• Podczas ładowania ostatnio włączony biały segment wskaźnika baterii miga. Gdy
bateria futerału z ładowarką jest całkowicie naładowana, wszystkie białe segmenty
wskaźnika są włączone.
•• Jeżeli futerał nie jest podłączony do zasilania, wskaźniki są wyłączane po dwóch
minutach bezczynności.
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P OŁ ĄCZEN I A B LU E TO OT H

Korzystając z technologii łączności bezprzewodowej Bluetooth Low Energy,
można sterować słuchawkami sleepbuds™ przy użyciu aplikacji Bose Sleep
na urządzeniu przenośnym. Aby sterować słuchawkami sleepbuds™, należy pobrać
aplikację i ustanowić połączenie urządzenia ze słuchawkami sleepbuds™.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM
PRZENOŚNYM
Należy pobrać aplikację Bose Sleep i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w aplikacji.

ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM
PRZENOŚNYM
Korzystając z aplikacji Bose Sleep, można rozłączyć połączenie urządzenia.
PORADA: Aby rozłączyć połączenie, można też wyłączyć funkcję Bluetooth
w urządzeniu. Wyłączenie funkcji Bluetooth w urządzeniu powoduje
rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

PONOWNE USTANAWIANIE POŁĄCZENIA
Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM
Włączenie zasilania słuchawek sleepbuds™ powoduje automatyczne połączenie
ze słuchawkami sleepbuds™ ostatnio podłączonego urządzenia.
UWAGA: Urządzenie musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
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F U N KCJE ZAAWA N SOWA N E

TRYB BEZ TELEFONU
Po przełączeniu do trybu „Bez telefonu” w aplikacji Bose Sleep można korzystać
z ograniczonego zestawu funkcji słuchawek sleepbuds™ bez konieczności
interagowania z aplikacją.
Włączenie tej funkcji może być konieczne w następujących okolicznościach:
•• Użytkownik preferuje sen bez urządzeń elektronicznych w pobliżu.
•• Użytkownik nie chce ustawiać alarmu budzika ani słuchać powiadomień.
UWAGA: Po przełączeniu do trybu „Bez telefonu” słuchawki sleepbuds™
są odłączone od urządzenia, dlatego nie mogą odtwarzać alarmów
ani odbierać powiadomień.
Po przełączeniu do trybu „Bez telefonu” słuchawki sleepbuds™ rozpoczynają
odtwarzanie wybranego dźwięku maskującego natychmiast po wyjęciu ich z futerału
z ładowarką. Odtwarzanie tego dźwięku jest kontynuowane przez skonfigurowany
czas lub do chwili, gdy słuchawki zostaną umieszczone w futerale, zależnie
od ustawień użytkownika.

RESETOWANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ
Resetowanie futerału z ładowarką powoduje wyłączenie, a następnie ponowne
włączenie zasilania futerału. Umożliwia to rozwiązanie problemów z ładowaniem.
Aby zresetować futerał z ładowarką, należy umieścić cienki spinacz do papieru
w otworze na tylnym panelu futerału w pobliżu złącza USB. Należy nacisnąć,
aby uaktywnić mikroprzełącznik.

AKTUALIZOWANE OPROGRAMOWANIA FUTERAŁU
Z ŁADOWARKĄ
Aplikacja Bose Sleep wyświetla alert, jeżeli dostępna jest aktualizacja oprogramowania
futerału z ładowarką. Aby uzyskać dostęp do aktualizacji, należy pobrać aplikację
Bose Updater na komputer.
Należy skorzystać z witryny btu.Bose.com
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P I EL ĘG N ACJA I KON SERWACJA

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™ I FUTERAŁU
Z ŁADOWARKĄ
Konieczne może być okresowe czyszczenie słuchawek sleepbuds™ i futerału
z ładowarką.
WYPOSAŻENIE

Końcówki StayHear+
Sleep

Zakończenia
słuchawek
sleepbuds™

Bolce ładowarki
futerału i styki
słuchawek
sleepbuds™

Futerał z ładowarką

PROCEDURA CZYSZCZENIA
Zdejmij końcówki ze słuchawek sleepbuds™ i umyj je łagodnym
detergentem i wodą.
UWAGA: Opłucz i wysusz końcówki dokładnie przed założeniem
ich na słuchawki sleepbuds™.
Czyścić wyłącznie przy użyciu suchego i miękkiego bawełnianego
wacika lub podobnego materiału. Nie wolno wkładać żadnego
narzędzia do zakończenia słuchawki.
Regularnie wycierać suchym i miękkim bawełnianym wacikiem
lub podobnym materiałem.
PRZESTROGA: NIE WOLNO przecierać bolców ładowarki,
ponieważ może to spowodować ich zagięcie
lub przedostanie się wilgoci do futerału.
Czyścić wyłącznie przy użyciu suchego i miękkiego bawełnianego
wacika lub podobnego materiału.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klienta firmy Bose.
Należy skorzystać z witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds

OGRANICZONA GWARANCJA
Słuchawki sleepbuds™ są objęte ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje na
jej temat są dostępne na stronie global.Bose.com/warranty.
Informacje na temat rejestrowania produktów są dostępne na stronie
global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia
wynikające z ograniczonej gwarancji.
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R OZW I Ą ZYWA N I E P R OBL EM ÓW

NAJPIERW SPRÓBUJ SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH
ROZWIĄZAŃ
W przypadku wystąpienia problemów ze słuchawkami sleepbuds™ należy najpierw
spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:
•• Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerale z ładowarką (zob. strona 14),
a następnie wyjmij je z futerału (zob. strona 14).
•• Zamknij i otwórz futerał z ładowarką, a następnie sprawdź stan ładowania baterii
słuchawek sleepbuds™ i futerału (zob. strona 23).
•• Naładuj baterie futerału (zob. strona 21) i słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 19).
•• Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami sleepbuds™
(zasięg 9 m) i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
•• Upewnij się, że urządzenie obsługuje technologię Bluetooth Low Energy
(zwaną też Bluetooth Smart). Wszystkie urządzenia zgodne z systemem iOS 10
lub nowszymi wersjami systemu iOS i większość urządzeń zgodnych z systemem
Android 5.0 lub nowszymi wersjami systemu Android obsługują technologię Bluetooth
Low Energy.
•• Sprawdź przy użyciu aplikacji Bose Sleep, czy oprogramowanie słuchawek
sleepbuds™ jest aktualne.
•• Upewnij się, że do sterowania słuchawkami sleepbuds™ jest używana aplikacja
Bose Sleep, a nie inna aplikacja (zob. strona 26).
•• Spróbuj ustanowić połączenie z kolejnym urządzeniem (zob. strona 26).

INNE ROZWIĄZANIA
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą
objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli to nie pomoże,
należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.
Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds
OBJAW

ROZWIĄZANIE

Brak zasilania

Być może baterie słuchawek sleepbuds™ są przełączone do trybu
ochrony baterii lub rozładowane. Podłącz futerał z ładowarką
do zasilania (zob. strona 21), a następnie naładuj baterie słuchawek
sleepbuds™ (zob. strona 19).
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R OZW I Ą ZYWA N I E P R OBL EM ÓW

OBJAW
PROBLEM

ROZWIĄZANIE
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Na urządzeniu:
•• Wyłącz i włącz ponownie funkcję Bluetooth.
•• Rozłącz połączenie urządzenia ze słuchawkami sleepbuds™
(zob. strona 26). Ustanów połączenie ponownie (zob. strona 26).

Nie można
ustanowić
połączenia
słuchawek
sleepbuds™
z urządzeniem
przenośnym

Podłącz futerał z ładowarką do zasilania, (zob. strona 21),
a następnie wyjmij słuchawki sleepbuds™ z futerału.
Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerale z ładowarką i sprawdź
wskaźniki ładowania sleepbuds™ (zob. strona 23). Naładuj baterie
słuchawek sleepbuds™.
Uruchom ponownie urządzenie. Ustanów połączenie ponownie
(zob. strona 26).
Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. strona 26).
Skorzystaj z witryny worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds,
aby obejrzeć filmy instruktażowe.
Zresetuj futerał z ładowarką (zob. strona 27).
Sprawdź, czy słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo umieszczone
w futerale z ładowarką (zob. strona 19).
Upewnij się, że bateria futerału z ładowarką nie jest rozładowana,
korzystając ze wskaźników baterii (zob. strona 24).

Baterie słuchawek
sleepbuds™
nie są ładowane

Upewnij się, że styki do ładowania słuchawek sleepbud™ nie są
przesłonięte przez końcówki StayHear+ Sleep (zob. strona 18).
Upewnij się, że styki do ładowania słuchawek sleepbuds™ i bolce
ładowarki futerału nie są zanieczyszczone.
Jeżeli słuchawki sleepbuds™ były narażone na wysokie lub niskie
temperatury i wszystkie białe wskaźniki stanu migają, poczekaj
na przywrócenie słuchawek sleepbuds™ do temperatury pokojowej.
Ponów próbę ładowania.
Zresetuj futerał z ładowarką (zob. strona 27).
Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu USB są prawidłowo podłączone.
Podłącz kabel USB do innego źródła zasilania USB.
Użyj innego kabla USB.

Bateria futerału
z ładowarką
nie jest ładowana

Podłącz do innego gniazda sieci elektrycznej.
Upewnij się, że nie zgłoszono błędu ładowania, korzystając
ze wskaźników baterii futerału z ładowarką (zob. strona 24).
Jeżeli słuchawki sleepbuds™ były narażone na wysokie lub niskie
temperatury i wszystkie białe wskaźniki stanu migają, poczekaj
na przywrócenie słuchawek sleepbuds™ do temperatury pokojowej.
Ponów próbę ładowania.
Zresetuj futerał z ładowarką (zob. strona 27).
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Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę
końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 16).

Słuchawki
sleepbuds™
powodują
dyskomfort

Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim
rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 17). Może
się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar.
Zachowaj ostrożność podczas umieszczania słuchawek sleepbud™
w uszach. Końcówki powinny być umieszczone w uchu na takiej
głębokości, aby przylegać szczelnie, ale nie powodować dyskomfortu
(zob. strona 16).
Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w końcówkach StayHear+ Sleep. Logo firmy Bose na słuchawce
sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz i ułożone
prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte
przez tylną część końcówki (zob. strona 18).
Zwiększ głośność bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep.
Umieść słuchawki sleepbuds™ w futerale z ładowarką i sprawdź
wskaźniki ładowania sleepbuds™ (zob. strona 23). Naładuj
całkowicie baterie słuchawek sleepbuds™.

Brak dźwięku

Usuń zanieczyszczenia z końcówek StayHear+ Sleep i zakończeń
słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 28).
Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę
końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 16).
Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. strona 26).
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Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są szczelnie ułożone w uszach
i tłumią hałas. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony.
Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu.
Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę
końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 16).
Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim
rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 17). Może
się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar.

Niska jakość
dźwięku

Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w końcówkach StayHear+ Sleep. Logo firmy Bose na słuchawce
sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz i ułożone
prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte
przez tylną część końcówki (zob. strona 18).
Usuń zanieczyszczenia z końcówek StayHear+ Sleep i zakończeń
słuchawek sleepbuds™ (zob. strona 28).
Spróbuj użyć innego dźwięku maskującego. Niektóre dźwięki zostały
przygotowane w celu bardziej skutecznego maskowania hałasu,
dlatego różnią się od zazwyczaj używanych dźwięków.
Słuchawki sleepbuds™ są używane podczas snu, dlatego należy
oceniać jakość dźwięku inaczej niż w przypadku zwykłych słuchawek.
Sprawdź, czy słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo umieszczone
w uszach. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony.
Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu.

Słuchawki
sleepbuds™
wysuwają się z uszu

Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę
końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 16).
Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim
rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 17). Może
się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar.
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Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są szczelnie ułożone w uszach
i tłumią hałas. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony.
Potrząśnij głową. Słuchawki sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu.
Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w uszach. Obróć słuchawkę sleepbud™ wstecz i naciśnij wypustkę
końcówki, aby ułożyć ją pod wypukłością ucha (zob. strona 16).

Słuchawki
sleepbuds™
nie maskują
skutecznie hałasu

Upewnij się, że używane są końcówki StayHear+ Sleep o odpowiednim
rozmiarze dla każdej słuchawki sleepbud™ (zob. strona 17). Może
się także okazać, że do każdego ucha potrzebny będzie inny rozmiar.
Zwiększ głośność bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose
Sleep. Dźwięk maskujący powinien być nieznacznie głośniejszy niż
hałas w otoczeniu.
Spróbuj użyć innego dźwięku maskującego. Skuteczność dźwięku
maskującego jest zależna od otoczenia, dlatego należy wybrać
optymalny dźwięk metodą prób i błędów.
Nowe dźwięki maskujące można dodawać przy użyciu Biblioteki
dźwięków. Naciśnij ikonę koła zębatego w aplikacji Bose Sleep,
aby uzyskać dostęp do Biblioteki dźwięków.

Końcówki
StayHear+ Sleep
zsuwają się
ze słuchawek

Dźwięki ocierania
w słuchawkach
Sleepbuds™

Przymocuj końcówki prawidłowo do słuchawek sleepbuds™
(zob. strona 18).
Upewnij się, że słuchawki sleepbuds™ są prawidłowo ułożone
w końcówkach StayHear+ Sleep. Logo firmy Bose na słuchawce
sleepbud™ powinno być skierowane na zewnątrz i ułożone
prawidłowo, a oba styki do ładowania nie powinny być przesłonięte
przez tylną część końcówki (zob. strona 18).
Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, aby uzyskać
naklejki przeciwcierne.
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