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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

VAROITUKSIA:
• ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.

 -  Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion. 
 -  Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet 

korvillesi. Nosta äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan 
kuunteluvoimakkuuden.

•  KESKITY omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät 
kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi 
rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet pois korvilta tai 
säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaäänet, kuten 
hälytykset ja varoitukset.

•  ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. 
Ylikuumeneminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon 
tai vaurioittaa kuulokkeita.

•  IRROTA liitin heti liitännästä, jos tunnet kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei 
kuulu.

•  ÄLÄ upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiurheilussa, 
esimerkiksi uidessasi, vesihiihtäessäsi tai lainelautaillessasi.

•  ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
•  VARMISTA, että kuulokkeiden liitännät pysyvät puhtaina ja että kuulokkeiden 

sisään ei pääse kosteutta.

Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta 
lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. 
Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.Bose.com/compliance

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa 
estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten 
terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, 
kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Rajoitettu takuu
Bose®-kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat 
järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun 
rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen. 

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa 
Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Lisätietoja on osoitteessa 
www.Bose.com.au/warranty tai www.Bose.co.nz/warranty.

© 2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman 
julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Osan nimi Lyijy 
(Pb)

Elohopea 
(Hg)

Kadmium 
(Cd)

Kuusiarvoinen 
(CR(VI))

Polybrominoitu 
bifenyyli (PBB)

Polybrominoitu 
difenyylieetteri (PBDE)

PCB-yhdisteet X O O O O O

Metalliosat X O O O O O

Muoviosat O O O O O O

Kaiuttimet X O O O O O

Johdot X O O O O O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti. 
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle 
GB/T 26572 -raja-arvon. 

X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli 
GB/T 26572 -raja-arvon. 

Valmistuspäivä: sarjanumeron ensimmäinen alleviivattu numero on valmistusvuosi, 
5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, 
Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 
131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Samsung Galaxy on Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkki. 

Android on Google Inc:n tavaramerkki. 

Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät takuukortissa.

Sarjanumero _________________________________________________________________________

Mallinumero _________________________________________________________________________

Ostopäivä ___________________________________________________________________________

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
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Tervetuloa
Kiitos Samsung Galaxy -laitteille ja tietyille Android™-laitteille tarkoitettujen Bose® 
SoundTrue® around-ear II -kuulokkeiden ostamisesta. Kuulokkeet on suunniteltu 
helppokäyttöisiksi. Niiden avulla laitetta voi hallita tehokkaammin. 

Bose SoundTrue around-ear II -kuulokkeet auttavat heittäytymään musiikin 
vietäväksi, sillä niitä on mukava käyttää tuntikausia.

Osat

Vaihdettavat tyynyt

Säädettävä 
sanka

3,5 mm:n liitin

Kaukosäädin ja 
mikrofoni

Irrotettava äänijohto

2,5 mm:n liitin
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Kuulokkeiden käyttäminen
Aseta kuulokkeet korville. Vasen (L) ja oikea (R) kuuloke tunnistetaan näistä 
merkinnöistä. Säädä sankaa siten, että se koskettaa kevyesti päätäsi ja että 
kuulokkeiden tyynyt asettuvat mukavasti korvien ympärille.

Yhdistäminen laitteeseen
Yhdistä pienempi 2,5 mm:n liitin tiukasti vasempaan kuulokkeeseen. Yhdistä 
isompi 3,5 mm:n liitin tiukasti laitteen äänilähtöliitäntään. Yhdistämisen aikana 
pitäisi kuulua tai tuntua naksahdus.

Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä laitteen kanssa
Kuulokkeiden johdossa on pieni Samsung Galaxy- ja tiettyjen Android-laitteiden 
kanssa yhteensopiva kaukosäädin ja mikrofoni.

Huomautus:  Kaikkien laitteiden tai sovellusten kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata. 
Katso laitteen käyttöohjeesta, voiko sitä ohjata kaukosäätimellä.

Kuulokkeiden säätimet

1x

1x

2x

3x

Vastaus-/lopetuspainike

Äänenvoimakkuus +

Äänenvoimakkuus -
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Perustoiminnot

Äänenvoimakkuuden lisääminen Paina +-painiketta ja vapauta se.

Äänenvoimakkuuden vähentäminen Paina – -painiketta ja vapauta se.

Puheluun vastaaminen Kun puhelu saapuu, voit vastata siihen 
painamalla vastaus-/lopetuspainiketta 
ja vapauttamalla sen.

Puhelun lopettaminen Paina vastaus-/lopetuspainiketta 
ja vapauta se.

Saapuvan puhelun hylkääminen Pidä vastaus-/lopetuspainiketta 
painettuna noin kaksi sekuntia 
ja vapauta se.

Vuorotteleminen kahden puhelun välillä 
tai puhelun asettaminen pitoon

Kun puhelu on meneillään, paina 
vastaus-/lopetuspainiketta kerran. 
Voit ottaa ensimmäisen puhelun käyttöön 
painamalla ja vapauttamalla uudelleen.

Vuorotteleminen kahden puhelun 
välillä ja meneillään olevan puhelun 
lopettaminen

Kun puhelu on meneillään, pidä 
vastaus-/lopetuspainiketta painettuna 
noin kaksi sekuntia ja vapauta se.

Äänikomentojen käyttäminen Pidä vastaus-/lopetuspainiketta 
painettuna. 

Laitteen käyttöohjeessa on lisätietoja 
yhteensopivuudesta ja tämän 
ominaisuuden käyttämisestä.

Mediatoistotoiminnot

Musiikin tai videoleikkeen toistaminen 
tai asettaminen taukotilaan

Paina vastaus-/lopetuspainiketta 
ja vapauta se.

Siirtyminen eteenpäin Paina vastaus-/lopetuspainiketta 
nopeasti kaksi kertaa.

Siirtyminen taaksepäin Paina vastaus-/lopetuspainiketta 
nopeasti kolme kertaa ja vapauta se.
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Kääntyvät korvatyynyt
Kuulokkeiden kääntyvät korvakupit voidaan taittaa kokoon, joten säilyttäminen on 
helppoa ja kätevää. 

Huomio:  Korvakupit pyörivät vain yhteen suuntaan. Jos niitä käännetään väärään 
suuntaan, kuulokkeet voivat vaurioitua.

Tyynyjen vaihtaminen
Kiinnityslaippa pitää paikallaan korvakuppien tyynyjä. Laippa kiinnittyy kahdeksaan 
pieneen kielekkeeseen, jotka sijaitsevat korvakuppien sisällä. Jos tyyny irtoaa 
osittain tai kokonaan, paina kiinnike takaisin paikoilleen. Paina sormella tai peukalolla 
kiinnikkeen reunaa. Varmista, että se napsahtaa paikoilleen koko matkalta.
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Ongelmanratkaisu
Jos kuulokkeiden käytössä esiintyy ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja. 
Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun, jos tarvitset edelleen apua.

Ongelma Toimintaohjeet

Ääntä ei kuulu, tai se kuuluu vain 
toisesta kuulokkeesta

• Varmista, että äänijohdon molemmat 
päät on kiinnitetty tiukasti. 

• Kokeile toista äänilaitetta.

Vääristynyt bassoääni • Varmista, että molemmat korvatyynyt 
on kiinnitetty tiukasti.

Korvatyyny vääntynyt • Korvatyynyn tiheän vaahdon muoto 
palautuu ennalleen muutamassa 
minuutissa.

Mikrofoni ei reagoi ääneen •  Varmista, että käytät yhteensopivaa 
laitetta.

• Varmista, että äänijohto on kytketty 
laitteeseen tulevasti.

• Varmista, että mikrofonia ei peitetä.

Mikrofoni sijaitsee vastaus-/
lopetuspainikkeen takaosassa. Siellä on 
pieni aukko mikrofonia varten.

Laite ei vastaa kaukosäätimen 
painikkeiden painamiseen

• Varmista, että äänijohto on kytketty 
laitteeseen tulevasti.

• Monen painalluksen toiminnot: vaihtele 
painamisnopeutta.

Laite ei vastaa kaukosäätimen 
käyttämiseen

• Kaikkien laitteiden tai sovellusten 
kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata.

Kuulokkeiden puhdistaminen
Kuulokkeita ei tarvitse puhdistaa määrävälein. Jos ulkopinnat tarvitsevat 
puhdistusta, pyyhi ne kostella kankaalla. Varmista, että kuulokkeiden liitännät 
pysyvät puhtaina ja että kuulokkeiden sisään ei pääse kosteutta.

Varaosat ja tarvikkeet
Voit tilata varaosia ja tarvikkeita Bosen asiakaspalvelusta osoitteesta  
global.Bose.com.
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