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Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve
saklayın.

Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diger uygulanabilir AB direktiflerindeki 
temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu 
adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance

Bu ürün ilgili her 2016 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri'ne ve her diğer ilgili Birleşik Kırallık 
yönetmeliklerine uyum sağlar. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation, bu vesile ile bu ürünün 2017 Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri ve diğer ilgili Birleşik Krallık 
yönetmeliklerince temel gereksinimlerle uyumlu olduğunu deklare eder. Uygunluk beyanlarının tam listesi 
için: www.Bose.com/compliance

Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.

2. Bu talimatları saklayın.

3. Tüm uyarılara dikkat edin.

4. Tüm talimatlara uyun.

5.  Radyatör, ısı düzenleyicisi, ocak veya ısı üreten diğer techizatların (amplifikatörler dahil olmak üzere) ısı 
kaynaklarının yakınına koymayınız.

6.  Tüm onarım hizmetleri için nitelikli personale başvurun.Cihaz doğru çalışmadığında veya hasar gördüğüne 
servise ihtiyaç olacaktır.

7.  Hoparlör tuz veya klorlanmış suya maruz kalırsa maruz kaldıktan sonra tortuyu ortadan kaldırmak için hafifçe 
tatlı su ile yıkayın.

8. Şarj etmeden önce bağlantı portunun tamamen kuruduğundan emin olun.

9. Hoparlörü ıslakken şarj etmeyin.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalısmasını nasıl etkileyebileceği 
konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

• Ürünü ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünün üstüne veya yanına, yanan mum gibi açık ateş kaynakları 
KOYMAYIN.

• Bu ürün üstünde izinsiz değişiklikler YAPMAYIN.

• Bu ürünü bir güç dönüştürücüsüyle KULLANMAYIN.

• Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı LPS güç 
üniteleriyle kullanın.

• Ürün içinde gelen batarya yanlış kullanılırsa yangın veya kimyasal yanık riski yaratabilir.

• Pil içeren ürünleri aşırı sıcaklıklara (direkt olarak güneş, ateş veya benzeri gibi) maruz bırakmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15’e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu 
sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 
ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar ve talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması 
durumunda radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana 
gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa, ki bu 
cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye 
çalışmanız önerilir:

• Cihazın yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.

• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

• Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.

• Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı 
çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf ISED Canada lisansı ile uyumludur.

İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen 
işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve ISED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka 
anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

IMDA Gereksinimlerini yerine getirir.

Ürün, Enerjiye Dayalı Ürünler için Ekotasarım Gereksinimleri Direktifi 2009/125/EC ve Enerji-İlişkili Ürünler ve Enerji 
Bilgi (Değişiklik) (AB Çıkış) Regülasyon 2020 için Ekotasarım ile uygun olarak, takip eden norm(lar) veya 
doküman(lar) ile uygundur: Regülasyon (EU) No. 801/2013 ile değiştirilmiş olarak Regülasyon (EC) No. 1275/2008.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi
Güç Modları

Bekleme Modu Ağda Bekleme

< 0.5 W Bluetooth < 2.0 W

≤ 20 dakika ≤ 20 dakika

Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz 
girişte

Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre

Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, 
tüm kablosuz ağ portları aktif edilmiş şekilde 
230V/50Hz girişte güç tüketimi

N/A < 2.0 W

Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme 
prosedürleri. Tüm ağların devre dışı bırakılması, 
bekleme modunu etkinleştirir.

Bluetooth: Eşleştirme listesini temizleyerek ve Bluetooth düğmesine 
10 saniye boyunca basılı tutarak devre dışı bırakın. Bir Bluetooth 
kaynağı ile eşleştirerek etkinleştirin.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

Avrupa için:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası. 

Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP’den az.

Bu sembol ürünün ev atığı olarak  atmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmeli 
olduğu anlamına gelir. Usülüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın 
korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal 
belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

MEVZUAT BİLGİSİ
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Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği
Madde XII
“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, 
herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici 
gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV
Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep 
olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar 
kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu’na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahelelere açık 
olmalıdır.

Bu üründeki şarj edilebilir lityum-iyon pilini sökmeye ÇALIŞMAYIN. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili 
personelle iletişime geçin.

Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın.  Yakmayın.

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri
Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler

Parça Adı Kurşun 
(Pb)

Cıva 
(Hg)

Kadmiyum 
(Cd)

Hekzavalan 
(CR(VI))

Polibromlu 
Bifeniller  

(PBB)

Polibromlu 
Difenil Eter 

(PBDE)
PCBler X O O O O O

Metal Parçalar X O O O O O

Plastik Parçalar O O O O O O

Hoparlörler X O O O O O

Kablolar X O O O O O

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
O:  Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 
26572’deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.

X:  Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli 
maddenin, GB/T 26572’deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir. 

MEVZUAT BİLGİSİ
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Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu 
Ekipman Adı: Bluetooth Hoparlör, Tip tanımı: 435910

Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri

Birim Kurşun 
(Pb) Cıva (Hg) Kadmiyum (Cd) Altı değerlikli 

 krom (Cr+6)
Polibromlu  

bifenil (PBB)

Polibromlu 
difenileterler

(PBDE)

PCBler - ○ ○ ○ ○ ○
Metal Parçalar - ○ ○ ○ ○ ○
Plastik Parçalar ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hoparlörler - ○ ○ ○ ○ ○
Kablolar - ○ ○ ○ ○ ○
Not 1:  “○” kısıtlanmış maddenin  yüzde içeriğinin  varlığın referans  değerinin yüzdesini  aşmadığını gösterir.
Not 2:  “−” kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “1” 2011 veya 2021’dir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North  Riying Road, Çin 
(Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı:  Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan 
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

BK İthalatçısı: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Birleşik Kırallık

Voltaj bilgileri: 5Vdc, 1.5A

CMIIT ID hoparlörün arkasında yer alır.

MEVZUAT BİLGİSİ
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Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın 
Seri numarası hoparlörün yanında yer alır. Model numarası hoparlörün arka tarafında yer alır.

Seri numarası:  ____________________________________________________________________

Model numarası:  ___________________________________________________________________

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır.  
global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Güvenlik Bilgisi
Bu ürün Bose Connect uygulamasına bağlı olduğu zaman Bose'dan otomatik güvenlik güncellemeleri 
alabilir. Otomatik güvenlik güncellemelerini almak için ürünün kurulumunu Bose Connect uygulaması 
üstünden tamamlamanız gerekmektedir. Kurulum işlemini tamamlamazsanız Bose'nin btu.Bose.com 
adresinden sağladığı güvenlik güncellemelerini yüklemekle yükümlüsünüz.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc’ın 
servis markasıdır. 

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation 
tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Google Play Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

USB Type-C® ve USB-C® USB Uygulayıcılar Forum'unun tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker,  
Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink, ve SoundLink Revolve Bose 
Corporation'ın ticari markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez,  
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

MEVZUAT BİLGİSİ

http://global.Bose.com/register
http://btu.Bose.com
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İÇİNDEKİLER
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İÇİNDEKİLER
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İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların kutudan çıktığına emin olun:

Bose SoundLink Flex Bluetooth hoparlörü

USB Type-C® kablosu

NOT: Eğer cihazınızın herhangi bir yeri zarar görürse kullanmayın. Tescilli Bose
bayi veya Bose müşteri servisleriyle iletişime geçin. 

Ziyaret edin: wworldwideorldwide.Bose.Bose..ccomom//Support/FleSupport/Flexx

KUTUDA NE VAR

http://worldwide.Bose.com/Support/Flex
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Bose Connect uygulaması akıllı bir telefon veya tablet bilgisayar gibi herhangi bir 
mobil cihazdan hoparlörünüzün kurulumunu yapıp kontrol etmenizi sağlar. 

Uygulamayı kullanarak Bluetooth bağlantılarını kontrol edebilir, sesli bildirim dilini 
seçebilir, hoparlör ayalarını yapabilir ve yeni özellikler edinebilirsiniz.

BOSE CONNECT UYGULAMASINI İNDİRİN

1. Mobil cihazınızda Bose Connect uygulamasını indirin.

BOSE CONNECT

2. Uygulama talimatlarını uygulayın.

BOSE CONNECT UYGULAMA KURULUMU
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KAYIŞ KONFİGÜRASYONU
Kayışı hoparlörü kolaylıkla taşımak için parmak bağı olarak kullanabilirsiniz. Aynı 
zamanda bir kancaya veya kordona bağlayabilirsiniz.

SU VE TOZ DAYANIKLILIĞI

Hoparlörünüz su geçirmez, su sıçramalarına karşı dayanıklı ve toz geçirmezdir. IP67 
ve IP64 derecelerine sahiptir. Hoparlörü 1 metre derinlikteki suya 30 dakika kadar 
batırabilirsiniz. Aynı zamanda duş alırken ve yağmur veya kar yağarken 
kullanabilirsiniz.

UYARI: 

• Bu hoparlörü herhangi bir havuzda 1 metreden fazla DALDIRMAYIN.

• Eğer hoparlör tuz veya klorlanmış suya maruz kalırsa kalıntıları temizlemek için
hafifçe tatlı su ile durulayın. Şarj etmeden önce bağlantı portunun kuru
olduğundan emin olun.

• Hiç bir zaman hoparlörü ıslakken şarj etmeye çalışmayın. Denerseniz hoparlöre
zarar verebilirsiniz.

>  1 m

HOPARLÖR TAŞINABİLİRLİĞİ
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Kontroller hoparlörün üst kısmında bulunur.

Güç butonu

Volüm azalt Volüm arttır

Bluetooth butonu

Çok-fonksiyonlu buton

HOPARLÖR KONTROLLERİ
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AÇMA/KAPAMA

Güç butonuna  I  basın.

Batarya ışığı sürekli beyaz yanacaktır.

OTOMATİK-KAPANMA ZAMANLAYICISI

Otomatik kapanma zamanlayıcısı hoparlör batarya gücüyle çalışırken bataryayı 
muhafaza eder. Ses kesildiğinde ve butonlara yirmi dakika kadar basılmadığında 
hoparlör kapanır.

NOT: Hoparlörünüzün otomatik olarak kapanacağı zamanı ayarlamak için Bose 
Connect uygulamasını kullanın.

Otomatik-kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakma
H butonuna ve Çok-fonksiyonlu V butona aynı zamanda basılı tutun. “Auto-off 
disabled” ("Otomatik-kapanma devre dışı") bildirimini duyacaksınız.
Otomatik-kapanma zamanlayıcısını devreye almak için tekrarlayın.

İPUCU: Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını kullanarak otomatik-kapanma 

zamanlayıcısını devre dışı bırakabilirsiniz.

HOPARLÖR KONTROLLERİ
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HOPARLÖR FONKSİYONLARI

Medya oynatımı ve volüm fonksiyonları

Volüm azalt Volüm arttır

Çok-fonksiyonlu buton

FONKSİYON NE YAPMALI

Oynat/Duraklat Çok-fonksiyonlu butona V basın.

İleri atlat İki kere V butonuna hızlıca basın.

Geri atlat Üç kez V butonuna hızlıca basın.

Volüm arttır H butonuna basın.

Volüm azalt z butonuna basın. 

HOPARLÖR KONTROLLERİ



1 6  | T R

Arama fonksiyonları

Volüm azalt Volüm arttır

Çok-fonksiyonlu buton

FONKSİYON NE YAPMALI

Aramayı cevapla/sonlandır Çok-fonksiyonlu butona V basın.

Gelen bir aramayı reddet V butonuna 1 saniye kadar basılı tutun.

Gelen ikinci bir aramaya cevap verin 
ve mevcut aramayı beklemeye alın Aramadayken V butonuna basın.

Gelen ikinci bir aramayı reddedin 
ve mevcut aramada kalın Aramadayken V butonuna 1 saniye kadar basılı tutun.

İki arama arasında geçiş yapın İki aktif arama varken V butonuna iki kere hızlıca basın.

Arama yapmak için sesli 
asistanınıza erişin

Aramada değilken  V butonuna 1 saniye kadar basılı 
tutun.

Mobil cihazınız sesli kontrolü desteklemiyor olabilir. 
Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanma kılavuzuna 
bakın.

Aramadayken mikrononunuzu
kapatın/açın

Aramadayken H ve z butonlarına aynı anda basın.

HOPARLÖR KONTROLLERİ
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Sesli yönlendirme bildirimleri
Hoparlörünüz kişiler listenizde kayıtlı olan kişilerden gelen aramaları tanımlar.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için sayfa 22'ye bakınız.

NOT: Sesli yönlendirme bildirimlerini devre dışı bırakmak aynı zamanda sesli 
yönlendirmeleri de devre dışı bırakır.

SESLİ KONTROLE ERİŞİN

Hoparlörün mikrofonu mobil cihazınızdaki mikrofonun bir uzantısı gibi çalışır.  
Cihazınızdaki Çok-fonksiyonlu butonu V kullanarak cihazınızdaki arama yapmak ve 
aramalara cevap vermek veya müzik oynatmak, hava durumunu öğrenmek, maç 
skorunu sormak veya daha fazlası için sesli asistanınıza erişmek gibi sesli kontrol 
özelliklerine erişebilirsiniz. 

Cihazınızdaki sesli kontrole erişmek için V butonuna basılı tutun. Sesli kontrolün 
aktif olduğunu bildiren bir ton sesi duyarsınız.

HOPARLÖR KONTROLLERİ
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HOPARLÖRÜ ŞARJ EDİN
USB-C® şarj kablosunu (şarj adaptörü yanında gelmez) kullanarak hoparlörü şarj edin. 

Şarj olurken batarya ışığı beyaz yanıp söner. Batarya tam şarj olduğunda batarya 
ışığı sürekli beyaz yanar.

UYARI: Hoparlörü ıslakken şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Denerseniz hoparlöre zarar 
verebilirsiniz.

Şarj süresi
Tam şarj için 4 saate kadar şarjda kalmalıdır.

Tipik kullanımda batarya 12 saatlik kullanım sunar. Batarya performansı onatılan 
içeriğe ve içeriğin oynatıldığı volüme göre değişiklik gösterebilir.

BATARYA
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Şarj seviyesini duyun
Hoparlörü her çalıştırdığınızda sesli bir bildirim batarya seviyesini bildirecektir. 
Hoparlör kullanılırken sesli bir bildirim batarya şarj edilmesi gerektiğinde bildirir.

Batarya seviyesini duymak için sesli bildirimler açık olmalıdır (bkz. sayfa 22).

Hoparlörünüzü kullanırken batarya şarj seviyesini duymak için sesli bir bildirim 
duyana kadar Güç butonuna I basılı tutun.

NOT: Batarya seviyesini görsel olarak kontrol etmek için batarya ışığına bakarken I 
butonuna basılı tutun ( bkz. sayfa 21).

BATARYA KORUMA MODU

Hoparlörünüzün şarjı bitmişse (%0) veya üç günden fazladır hoparlörünüz şarja 
takılmamış ve kullanılmamışsa (%10'dan az şarj kalmış halde) batarya koruma 
moduna girer. Hoparlörünüzü tekrar aktive etmek için bir şarj aletine veya çalışan 
bir bilgisayara bağlayın. 

Kullanmıyorken hoparlörü serin bir yerde saklayın.

UYARI: Hoparlörünüz tam şarjdayken veya yüzde 10'dan az şarjdayken uzun süre 
boyunca SAKLAMAYIN.

BATARYA
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Bluetooth ve batarya ışıkları hoparlörün üstünde yer alır.

BLUETOOTH IŞIĞI

Mobil bir cihazın bağlantı durumunu gösterir.
Bluetooth ışığı

IŞIK GÖSTERGESİ SİSTEM DURUMU

Yanıp sönen mavi Bağlanmaya hazır

Yanıp sönen beyaz Bağlanıyor

Sürekli beyaz Bağlı

DURUM IŞIKLARI
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BATARYA IŞIĞI

Batarya şarj seviyesini gösterir.
Batarya ışığı

IŞIK GÖSTERGESİ SİSTEM DURUMU

Sürekli beyaz Tam şarj

Yanıp sönen beyaz Şarj oluyor

DURUM IŞIKLARI
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Sesli yönlendirmeler Bluetooth bağlantı süreci boyunca size yol gösterir, batarya 
seviyesini bildirir ve bağlı olan cihazları tanımlar. Sesli yönlendirmeleri hoparlör 
üstündeki butonları kullanarak da kişiselleştirebilirsiniz.

İPUCU: Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını kullanarak da sesli uyarıları 
kontrol edebilirsiniz.

ÖNCEDEN-YÜKLENMİŞ DİLLER

Aşağıdaki diller hoparlörünüze önceden-yüklenmiştir:

• Danca

• Rusca

• Polonyaca

• İngilizce

• İspanyolca

• Fransızca

• Almanca

• Mandarin Çincesi

• Japonca

• Korece

• Italyanca

• Portekizce

• İsveççe

DİLİ DEĞİŞTİRİN

Hoparlörü ilk kez çalıştırdığınızda sesli yönlendirmeler İngilizce dilinde olacaktır.

1.  İlk dil seçeneğinin sesli yönlendirmesini duymak için Çok-fonksiyonlu butona V
ve z butonuna aynı anda basılı tutun.

2. Dil listesinde ileri geri hareket etmek için H veya z butonlarına basın.

3. Dilinizi duyduğunuzda V butonuna basılı tutun.

SESLİ YÖNLENDİRMELERİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

“Voice prompts off” ("Sesli yönlendirmeler devre dışı") bildirimini duyana kadar 

H ve z butonlarını aynı anda basılı tutun.

NOT: Sesli yönlendirmeleri yeniden devreye almak için tekrarlayın.

SESLİ  YÖNLENDİRMELER
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BOSE CONNECT UYGULAMASINI KULLANARAK MOBİL 
CİHAZINIZI BAĞLAYIN (ÖNERİLEN)

Hoparlör çalışıyorken Bose Connect uygulamasını indirin ve ekrandaki 
bağlanma talimatları takip edin.

BOSE CONNECT

Bağlandığında “Connected to <mobile device name>” ("<mobil cihaz adı>'ına 
bağlanıldı") bildirimini duyarsınız ve Bluetooth  ışığı sürekli beyaz yanar.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI
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MOBİL CİHAZINIZDAKİ BLUETOOTH MENÜSÜNÜ
KULLANARAK BAĞLAYIN

1. Hoparlörünüz çalışır durumdayken "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") bildirimini
duyana ve Bluetooth ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar Bluetooth butonuna l
basılı tutun.

2. Cihazınızda Bluetooth özelliğini devreye alın.

NOT: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin.

Bose Flex SoundLink

Bağlandığında ("<mobil cihaz adı>'na bağlanıldı") bildirimini duyarsınız ve 
Bluetooth  ışığı sürekli beyaz yanar.

NOT: Hoparlörünüz için Bose Connect uygulamasında girdiğiniz ismi arayın.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI
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MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESİN

Cihazınızda  Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

İPUCU: Bose Connect uygulamasını kullanarak da cihazınızın bağlantısını 
kesebilirsiniz.

MOBİL BİR CİHAZI TEKRAR BAĞLAYIN

Çalıştığında hoparlör en son bağlandığı iki cihaza yeniden bağlanmaya çalışır.

NOT: Cihaz 9 metrelik menzil içinde olmalı ve çalışır durumda olmalıdır.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI
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l butonuna basarak mevcut bağlı olan cihazların hangileri olduğunu duyun.

İKİ BAĞLI CİHAZ ARASINDA GEÇİŞ YAPIN

1. İlk cihazınızdaki içeriği duraklatın.

2. İkinci cihazınızdaki içeriği oynatın.

Hoparlörünüzle farklı cihazları da eşleştirebilirsiniz. Bluetooth bağlantıları Bluetooth 
butonu l ile kontrol edilir. Sesli yönlendirmeler birden fazla bağlantıyı kontrol 
etmeniz için yardımcı olur. Farklı bir mobil cihaz bağlamadan önce bu özelliğin 
devrede olduğundan emin olun.

İPUCU: Bose Connect uygulamasını kullanarak da kolaylıkla birden fazla bağlı 
cihazı yönetebilirsiniz.

FARKLI BİR MOBİL CİHAZ BAĞLAYIN

Hoparlör eşleşme listesinde sekiz adete kadar eşleşmiş cihaz bilgisi saklayabilirsiniz 
ve hoparlörünüz aynı anda iki cihaza bağlanabilir.

Farklı bir cihazı bağlamak için Bose Connect uygulamasını indirin (bkz. sayfa 11) veya 
mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanın (bkz. sayfa 24).

NOT: Aynı anda sadece bir cihazdan içerik oynatabilirsiniz.

BAĞLI MOBİL CİHAZLARI BELİRLEYİN

BİRDEN FAZLA BLUETOOTH  BAĞLANTISI
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DAHA ÖNCE BAĞLANMIŞ BİR CİHAZ BAĞLAYIN

NOT: Cihaz 9 metre menzilde olmalı ve çalışıyor olmalıdır.

1. Hangi cihazın bağlı olduğunu duymak için Bluetooth butonuna l basın.

2. Hoparlör eşleşme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için 3 saniye içinde l 
butonuna tekrar basın.

3. Doğru cihaz adını duyana kadar tekrarlayın.

4. Bağlı cihazda içerik oynatın.

HOPARLÖR EŞLEŞME LİSTESİNİ SİLİN

1. "Bluetooth device list cleared” ("Bluetooth cihaz listesi silindi") bildirimini
duyana ve Bluetooth ışığı mavi yanıp sönene kadar Bluetooth butonuna l 10
saniye kadar basılı tutun.

2. Mobil cihazınızdaki Bluetooth listesinden hoparlörünüzü silin.

Bütün cihazlar silinir ve hoparlör bağlanmaya hazırdır.

BİRDEN FAZLA BLUETOOTH  BAĞLANTISI
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İKİ BOSE BLUETOOTH HOPARLÖRÜNÜ EŞLEŞTİRİN
Daha etkileyici bir müzik deneyimi için Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü 
farklı bir Bose Bluetooth hoparlörüyle eşleştirebilirsiniz ve aynı parçayı iki 
hoparlörden de oynatabilirsiniz. İki hoparlör aşağıdaki modlarda oynatabilir:

• Parti modu (sol ve sağ hoparlörler aynı şekilde oynatır)

• Stereo modu (sol ve sağ hoparlörler ayrı olarak oynatır)

Bunu Bose Connect uygulamasını (önerilen) veya hoparlörün kontrol butonlarını 
kullanarak kurabilirsiniz.

Uyumlu ürünler
Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü aşağıdaki hoparlörlerle eşleştirebilirsiniz: 

• Bose SoundLink Micro

• Bose SoundLink Flex

• Bose SoundLink Color II

• Bose SoundLink Revolve (Seri I & II)

• Bose SoundLink Revolve+ (Seri I & II)

BOSE CONNECT UYGULAMASINI (ÖNERİLEN) KULLANARAK İKİ 
BOSE BLUETOOTH HOPARLÖRÜNÜ EŞLEŞTİRİN
Daha fazla bilgi için Bose Connect uygulamasını indirin.

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA
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İKİ BOSE BLUETOOTH HOPARLÖRÜNÜ MANUEL OLARAK 
EŞLEŞTİRİN
Bose Connect uygulamasına erişemiyorsanız aşağıdaki talimatları uygulayın.

Parti modu
1. Her bir hoparlörün çalışır durumda olduğundan emin olun.

2. Hoparlörlerden birinin mobil cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.

3. Cihazınıza bağlı olan hoparlörde Bluetooth butonuna l ve H butonuna aynı anda
basılı tutun.

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA
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4. “Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose
device” ("İkinci Bose cihazında Bluetooth ve volüm azalt butonlarına aynı anda
basın") yönlendirmesini duyduğunuzda basmayı bırakın.

5. Hoparlörde Bluetooth butonu l ve z butonunu aynı anda basılı tutun.

6. Hoparlör bir ton verdiğinde basmayı bırakın.
10 saniye sonra aynı anda iki hoparlörden “Party mode” ("Parti modu") bildirimini 
duyarsınız. Parti modu devreye girer ve artık mobil cihazınızı kullanarak aynı anda 
iki hoparlörden de beraber müzik dinleyebilirsiniz.

7. En iyi deneyim için hoparlörlerinizi aşağıdaki gibi yerleştirin:

• Aynı odada veya dış mekanda

• Aralarında engel olmadan

NOT: Performans mobil cihaz, uzaklık ve çevresel faktörlere göre değişiklik 
gösterebilir.

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA
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Stereo modu

1. Hoparlörlerinizi Parti moduna alın (bkz. sayfa 29).

2. Hoparlörlerden birinde Bluetooth butonuna l ve H butonuna aynı anda basın.

3. “Stereo mode” ("Stereo modu") bildirimini duyunca butonlara basmayı bırakın.

Sol hoparlörden “Left” ("Sol") bildirimini ve sağ hoparlörden “Right” ("Sağ")

bildirimini duyarsınız. Stereo modu devreye girer ve artık iki hoparlörden stereo

olarak ses alabilirsiniz.

4. En optimal deneyim için hoparlörlerinizi aşağıdaki gibi yerleştirin:

• Aynı odada veya dış mekanda

• Aralarında engel olmadan birbirine 9 metre yakın

• Her bir hoparlöre uzaklığınızın aynı şekilde

NOT: Performans cihaza, uzaklığa ve çevresel faktörlere göre değişiklik 
gösterebilir. 

PARTİ MODU VE STEREO MODU ARASINDA GEÇİŞ YAPIN

Herhangi bir hoparlörde l ve H butonlarına aynı anda basın.

PARTİ MODU VEYA STEREO MODUNU DEVRE DIŞI BIRAKIN
İkinci hoparlörü kapatın.

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA
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SIMPLESYNC™ TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK BİR BOSE 
AKILLI HOPARLÖRE VEYA SOUNDBARA BAĞLANIN
Bose SimpleSync™ teknolojisi ile Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü bir Bose Akıllı 
Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbara bağlayarak aynı şarkıyı farklı odalarda aynı 
anda dinleyebilirsiniz.

NOTLAR: 

• Bu özelliği kullanmak için Bose Music uygulamasını indirmeniz
gerekir.

• SimpleSync™ teknolojisinin Bluetooth menzili 9 metre olmaktadır.
Duvar ve inşaat malzemeleri bağlantıyı etkileyebilir.

Uyumlu ürünler
Bose SoundLink Flex hoparlörünü herhangi bir Bose Akıllı Hoparlör veya Bose 
Akıllı Soundbar ile eşleştirebilirsiniz. 

Popüler uyumlu ürünler:

• Bose Akıllı Soundbar 700/Bose Soundbar 700

• Bose Akıllı Hoparlör 500/Bose Home Speaker 500

• Bose Akıllı Soundbar 300

• Bose Home Speaker 300

• Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Periyodik olarak yeni ürünler eklenir. Tam liste ve daha fazla bilgi için ziyaret edin: 
wworldwideorldwide.Bose.Bose..ccomom//Support/Support/GrGroupsoups

Bose Music uygulamasını kullanarak eşleştirin
1. Bose SoundLink Flex hoparlörünüzde Bluetooth ışığı mavi yanıp sönene ve 

“Ready to pair another device” ("Başka bir cihaz bağlamaya hazır") 
yönlendirmesini duyana kadar Bluetooth butonuna l basılı tutun.

2. Uyumlu bir Bose ürününe Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü bağlamak için 
Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: 
wworldwideorldwide.Bose.Bose..ccomom//Support/Support/GrGroupsoups

NOTLAR: 

• Bose SoundLink Flex hoparlörünüzün Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı
Soundbarın 9 metreden yakında olduğundan emin olun.

• Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü aynı anda tek bir ürünle eşleştirebilirsiniz.

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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SIMPLESYNC™ TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK BİR BOSE 
AKILLI HOPARLÖRE VEYA SOUNDBARA TEKRAR BAĞLANIN
Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü çalıştırın (bkz. sayfa 14).

Bose SoundLink Flex hoparlörünüz Bose Akıllı Hoparlörünüz veya Bose Akıllı 
Soundbarınız da dahil olmak üzere en son bağlandığı iki Bluetooth cihazına 
bağlanmaya çalışır.

NOTLAR: 

• Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbarınız menzilde (9 m) olmalı ve çalışır
olmalıdır.

• Bose SoundLink Flex hoparlörünüz bağlanmıyorsa sayfa 27'deki "Daha önce
bağlanmış bir cihazı bağlayın" bölümünü okuyun.

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA
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HOPARLÖRÜ TEMİZLEYİN
Hoparlörünüz periyodik olarak temizlik gerekebilir.

• Hoparlörün yüzeyini yumuşak ve nemli (sadece su) bir bezle temizleyin.

• Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir solvent, kimyasal veya
temizlik solüsyonu kullanmayın.

• Eğer hoparlör tuz veya klorlanmış suya maruz kalırsa kalıntıları temizlemek için
hafifçe tatlı su ile durulayın. Şarj etmeden önce bağlantı portunun kuru
olduğundan emin olun.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Değişebilen parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir. 
Ziyaret edin: wweorldwidorldwidee.Bos.Bose..ccomom//eSupport/FlSupport/Flexx

SINIRLI GARANTİ

Hoparlör sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için 
global.Boseglobal.Bose..ccomom//wwarrarrananttyy adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. 
Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

KORUMA VE BAKIM

http://worldwide.Bose.com/Support/Flex
http://global.Bose.com/warranty
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YAYGIN ÇÖZÜMLER
Eğer hoparlörünüzle problem yaşıyorsanız:

• Hoparlörü çalıştırın (bkz. sayfa 14).

• Durum ışığının durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 20).

• Mobil cihazınızın Bluetooth teknolojisini desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa
24).

• Bataryayı şarj edin (bkz. sayfa 18).

• Hoparlörünüzdeki, cihazınızdaki ve müzik uygulamasındaki volümü arttırın.

• Cihazınızı hoparlöre yaklaştırın ve her türlü parazit veya engellerden uzaklaştırın.

• Farklı bir cihaz bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 26).

Eğer probleminizi çözemediyseniz aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler 
için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose 
müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: wworldwideorldwide.Bose.Bose..ccomom//cconontactactt

SEMPTOM ÇÖZÜM

Güç yok (batarya) Batarya koruma modunda olabilir veya şarjı bitmiş olabilir. 
Hoparlörünüzü bir şarj aletine veya çalışan bir bilgisayara 
bağlayın.

Hoparlör mobil 
cihaz ile 
bağlanmıyor

Cihazınızda:

– Bluetooth özelliğini devre dışı bırakıp devreye alın.

– Cihazınızdaki Bluetooth listesinden hoparlörünüzü silin.
Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 26).

Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 27). 

Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: wworldwideorldwide.Bose.Bose..ccomom//
Support/FleSupport/Flexx 

Hoparlör eşleşme listesini silin (bkz. sayfa 27). Tekrar bağlanın.

Ses yok

Sesli bildirimlerin açık olduğundan emin olun (bkz. sayfa 22). 
Bağlı olan cihazı duymak için Bluetooth butonuna l basın. 
Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun. 

Farklı bir müzik kaynağı kullanın.

Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 26).

Eğer iki cihaz bağlanmışsa ilk cihazdaki oynatımı duraklatın ve 
ikinci cihazda oynatın.

Eğer iki cihaz bağlanmışsa cihazları hoparlörün menzili (9 m) 
içine getirin.

SORUN GİDERME

http://worldwide.Bose.com/contact
http://worldwide.Bose.com/Support/Flex
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SEMPTOM ÇÖZÜM

Kötü ses kalitesi

Farklı bir müzik kaynağı kullanın.

Farklı bir cihaz bağlayın.

İkinci cihazın bağlantısını kesin.

Cihaz veya müzik uygulamasındaki ses iyileştirici özellikleri devre 
dışı bırakın.

Hoparlör suya maruz kalmışsa kurutun ve tekrar deneyin.

Hoparlör şarj olmuyor

Kablodaki bağlayıcının hoparlördeki bağlayıcıyla doğru şekilde 
hizalandığından emin olun.

Farklı bir şarj kaynağı deneyin.

USB-C kablosunun iki ucunu da emniyete alın.

Hoparlörünüz yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa oda 
sıcaklığına dönmesine izin verin ve tekrar şarj etmeyi deneyin.

Hoparlörünüzü sıfırlayın (bkz. sayfa 37).

Mikrofon ses 
almıyor

Farklı bir telefon araması deneyin.

Farklı bir uyumlu cihaz deneyin.

Hoparlör suya maruz kalmışsa kurutun ve tekrar deneyin. 

Konuşurken hoparlöre yaklaşmayı deneyin.

Aramadayken hoparlörün aktif arama ekranında ses kaynağı 
olarak seçildiğinden emin olun.

Mobil cihaz buton 
basışlarına cevap 
vermiyor

Çok-basmalı fonksiyonlarda Çok-fonksiyonlu butona V basma 
hızınızı değiştirin. 

Bazı cihaz modellerinde tam kontroller mevcut olmayabilir.

Farklı bir uyumlu cihaz deneyin.

SORUN GİDERME
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Hoparlör manuel olarak 
bir Bose Bluetooth 
hoparlörüyle 
bağlanmıyor

Bose Bluetooth hoparlörünüzü farklı bir yolla bağlamak için Bose 
Connect uygulamasını indirin.

İkinci hoparlörünüz Stereo veya Parti modunu desteklemeyebilir. 
Bose Bluetooth hoparlörünüzün kullanma kılavuzuna bakın.

Hoparlör bir Bose Akıllı 
hoparlör veya Soundbar 
ile bağlanmıyor

Bose Music uygulamasını indirdiğinizden emin olun.

Bluetooth ışığı mavi yanıp sönene ve "Ready to pair another 
device" ("Başka bir cihaz bağlamaya hazır") komutunu duyana 
kadar Bluetooth butonuna l basın.

Bose SoundLink Flex hoparlörünüzün Bose Akıllı hoparlör veya 
Soundbarın 9 metre menzilinde olduğundan emin olun.

Hoparlör daha önce 
bağlandığı bir Bose Akıllı 
hoparlöre veya 
Soundbara bağlanmıyor

Sayfa 27'deki “Reconnect a previously connected device” ("Daha 
önce bağlanılan bir cihaza bağlanın") bakın.

Bir Bose Akıllı hoparlör 
veya Soundbara 
bağlanıldığında geciken 
ses

Bose Connect uygulamasını indirin (bkz. sayfa 11) ve mevcut 
yazılım güncellemelerini gerçekleştirin.

Bilgisayarınızda USB güncellemeleri için btu.Bosebtu.Bose..ccomom adresini 
kontrol edin.

HOPARLÖRÜ SIFIRLA

Fabrika ayarlarına geri döndürmek hoparlöre bağlı cihazları ve dil ayarlarını temizler 
ve orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür. 

1. Hoparlörünüzü çalıştırın.

2. Güç butonuna I 10 saniye kadar basılı tutun.

Hoparlör kapanır.

3. I butonuna basın.
Bluetooth  ışığı mavi yanar ve “Ready to connect. To start setup, download the
Bose Connect app” ("Bağlanmaya hazır. Kurulumu başlatmak için Bose
Connect uygulamasını indirin") bildirimini duyarsınız (bkz. sayfa 11).

SORUN GİDERME
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