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

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

Önemli Güvenlik Talimatları
1. Kazara yutmalara engel olmak için, Sleepbuds™ kulaklıklarını çocuk ve evcil hayvanlardan uzak tutun. 

Sleepbuds™ kulaklıkları nikel-metal hidrid (NiHM) bataryaya sahiptir, ve yutulursa tehlikeli olabilir. Sindirilirse, 
hemen tıbbi yardım alın. Kullanılmadıklarında, Sleepbuds™ kulaklıklarını kapağı kapalı olacak şekilde şarj 
kutusunda saklayın, ve çocuk ve evcil hayvanların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

2. Çocukların Sleepbuds™ kulaklıklarını kullanmalarına İZİN VERMEYİN.

3.  Sleepbuds™ kulaklıklarını ve şarj kutusunu sadece kuru bir bezle temizleyin. Ek temizleme talimatları için sayfa 
27'ye bakın.

4. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• Bu ürünü kullanırken temel önlemler, aşağıdakiler dahil olmak üzere, her zaman alınmalıdır:

– Şarj kutusunu kullanmadan önce talimatları okuyun.

– Sakatlanma riskini azaltmak için şarj kutusu çocukların yanında kullanılıyorsa yakın gözetim gerekir.

– Şarj kutusunu suya, yağmura, sıvılara veya kara maruz bırakmayın.

–  Voltaj bilgisi dışında şarj kutusunu kullanmayın. Parametrelerin dışında yüklenmek yangın veya sakatlanma riski 
doğurabilir.

– Zarar görmüş veya modifiye edilmiş şarj kutusunu kullanmayın. Zarar görmüş veya modifiye edilmiş bataryalar 
yangın, patlama veya sakatlanma riski doğuran öngörülemez davranışlar gösterebilir.

– Şarj kutusunu parçalarına ayırmayın. Servis veya tamir gerektiğinde ehliyetli bir servis elemanına götürün. Yanlış 
geri birleştirme yangın veya sakatlanma riski doğurabilir.

– Şarj kutusunu açmayın, ezmeyin, veya ateş gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. 100° C üstündeki ateş veya 
sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

– Servisi ehliyetli bir servis elemanı tarafından aynı parçalar kullanılarak yaptırın. Bu ürünün emniyetinin 
korunmasını sağlar.

• Sleepbuds™ kulaklıkları sesleri maskelemek için tasarlanmışlardır. Sleepbuds™ kulaklıklarını güvenlğiniz veya 
başkalarının güvenliği için duymanız gereken seslere engel olacak şekilde KULLANMAYIN.

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

• Eğer bir ısınma hissederseniz veya ses kaybı yaşarsanız Sleepbuds™ kulaklıklarınızı hemen çıkarın.

• Sleepbuds™ kulaklıklarını suya BATIRMAYIN.  Sleepbuds™ kulaklıklarını (musluk vs. gibi)  hareketli su kaynaklarına 
mağruz BIRAKMAYIN.  Sleepbuds™ kulaklıklarını duş alırken, yıkanırken veya yüzme, su kayağı, sörf, vs. gibi su 
sporları yaparken TAKMAYIN.

http://www.bose.com/compliance
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Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.  

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

• Ürünün damlama veya sıçramaya maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların ürünün üzerine 
veya yakınına koyulmasına izin VERMEYİN.

• Cihazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanan mum gibi çıplak ateş kaynakları 
KOYMAYIN.

• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.

• Eğer batarya akıtırsa, sıvının deri veya gözle temas etmesine izin vermeyin. Eğer temas ederse, tıbbi yardım alın.

• Batarya barındıran ürünleri yüksek ısı kaynaklarına (güneş altında veya ateş yakınında bırakmak gibi) maruz 
bırakmayın.
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REGULATORY AND LEGAL INFORMATION

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, talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve 
yayabilir, ve radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana 
gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. 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:

• Alıcı anteninin 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.

Sağ Kulaklık; FCC ID: A94432893R

Sol Kulaklık; FCC ID: A94432893L

Sağ Kulaklık; IC ID: 3232A-432893R

Sol Kulaklık; IC ID: 3232A-432893L

Şarj Kutusu Modeli: 432893

Sağ Kulaklık Modeli: 432893R

Sol Kulaklık Modeli: 432893L

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

Avrupa İçin:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası.

Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP’den az.

Maksimum iletim gücü SAR testini gereksiz kılacak ve ilgili mevzuatlardan muaf olacak şekilde mevzuat 
limitlerinin altındadır. 

Bu sembol, ürünün ev atığı olarak  atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. 
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.
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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 nikel-metal hidrid (NiHM) pilini sökmeye ÇALIŞMAYIN. Söküm için lokal Bose bayinizle 
veya yetkili personelle iletişime geçin.

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

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu
Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri

Toxic or Hazardous Substances and Elements

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

Hoparörler 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.
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Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu 
Ekipman adı: Bose Sleepbuds™ II, Tip tanımı: 432893

Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri

Birim
Kurşıun 

(Pb) Cıva (Hg) Kadmiyum (Cd) Hekzavalan 
 krom (Cr+6)

Polibromlu 
bifenil (PBB)

Polibromlu 
difenileterler

(PBDE)

PCBler - ○ ○ ○ ○ ○
Metal Parçalar - ○ ○ ○ ○ ○
Plastik Parçalar ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hoparlörler - ○ ○ ○ ○ ○
Kablolar - ○ ○ ○ ○ ○

Not 1: “o”, 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 ; “0” 2010 veya 2020’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

Çıkış Bilgileri: 2V, 10mA x 2

Giriş Bilgileri: 5V p 150mA

Şarj Derece Aralığı: 10° C – 40° C

Şarj Boşalma Derece Aralığı: 5° C – 45° C

CMIIT ID şarj kutusu üstünde bulunmaktadır.

Bose Gizlilik  Politikası Bose web sitesinde bulunmaktadır.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın
Seri ve model numaraları şarj kutusunun kapağının altında bulunmaktadır.

Seri numarası:  ____________________________________________________________________

Model numarası:  432893

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam
zamanıdır. https://global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.
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Güvenlik Bilgisi
Bu ürün Bose Sleep uygulamasına bağlandığında Bose'dan otomatik güvenlik güncellemeleri alabilir. 
Otomatik güvenlik güncellemelerini almak için ürünün kurulumunu Bose Sleep uygulaması üstünden 
tamamlamanız gerekmektedir.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.’in 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.

Android ve Google Play Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Sleep, ve Sleepbuds Bose Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez,  
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.
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İÇİNDEKİLER
Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:

Bose Sleepbuds™ II Şarj kutusu

USB-C'den USB-A'ya kablo
Kulaklık uçları (1 ve 3 numaralı boylar)

NOT:  2 numaralı kulaklık uçları  Sleepbuds™ II 
kulaklığınıza takılı gelir. Kulaklık uçlarınızın 
boylarını bulmak için sayfa 17'deki "Kulaklık 
uçlarınının boylarını bulun" bölümüne bakın.

NOTE: Eğer ürünün herhangi bir yeri zarar görmüşse kullanmayın. Tescilli Bose bayiniz 
veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. 

Ziyraret edin: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

WHAT’S IN THE BOX

http://worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2
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Sleepbuds™ kulaklıkları siz uyurken gürültü ve rahatsızlıkları maskelemek için 
tasarlanmıştır. Bundan ötürü, alarm, uyarı sistemleri, insanlar ve hayvanlar gibi, 
diğer sesleri duymanızı etkileyebilir. 

UYGUN BİR VOLÜME AYARLAMA
Gürültü maskeleme ve istediğiniz farkındalığı dengelemek için ihtiyacınıza göre 
uygun bir volüm seviyesini ayarlayın. Volüm uykunuzu rahatsız eden gürültüleri 
maskeleyecek kadar yüksek, ama duymak isteyeceğiniz sesleri duyabilecek kadar 
alçak olmalıdır.

Bose Sleep uygulamasında, volümü en düşük seviyeye ayarlayın, ve uygun bir 
volüme gelene kadar kademe kademe arttırın. Volüm ne kadar azsa duymak 
isteyeceğiniz veya ihtiyaç duyacağınız sesleri duymanız daha kolaylaşır.

FARKINDALIĞI ARTTIRMAK İÇİN İPUÇLARI
Eğer partneriniz yanında uyuyorsanız,  Sleepbuds™ kulaklıklarınızı takarken 
etrafınızın farkında olabilmek için partnerinize güvenin. Eğer yalnız uyuyorsanız ve 
Sleepbuds™ kulaklıklarınızı takarken sesleri duyma yetiniz ile ilgili endişe 
duyuyorsanız aşağıdaki ipuçlarını deneyin:

• Sadece bir Sleepbuds™ kulaklığınızı takın.

• Mevcut gürültü maskeleme sesinizi bütün gece çalması yerine belirli bir süreden
sonra duracak şekilde ayarlayın. Bunu Bose Sleep uygulamasında mevcut gürültü
maskeleme sesinize bir kapanma zamanlayıcısı kurarak yapabilirsiniz.

NOT: Bu ipuçları Sleepbuds™ kulaklıklarınızın gürültü maskelemesini daha az verimli 
kılar, ama etrafınızla ilgili farkındalığınızı arttırır.

STAY AWARE OF YOUR SURROUNDINGS
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BOSE SLEEP APP

Bose Sleep uygulaması Sleepbuds™ kulaklığınızı mobil cihazınızdan kurmanızı ve 
kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak, gürültü maskeleme seslerini seçebilir, uyandırma alarmı 
kurabilir, ve Sleepbuds™ ayarlarını yönetebilirsiniz..

BOSE SLEEP UYGULAMASINI İNDİRME
1. Mobil cihazınızda, app.Bose.com/Sleep bağlantısından veya cihazınızın uygulama
mağazasından Bose Sleep uygulamasını indirin.

2.    Uygulama talimatlarını takip edin.

http://app.Bose.com/Sleep
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ŞARJ KUTUSUNU AÇMA
Şarj kutusunu açmak için, Bose logosu size bakacak şekildeyken, şarj kutusunun 
kapağını sizden uzağa doğru itin.

Kutunun kenarının iç kısmındaki ışıklar şarj kutusunun ve Sleepbuds™ kulaklıklarının 
mevcut şarj seviyesini ve şarj durumunu göstermek için yanar (bkz. sayfa 24).

POWER



POWER
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AÇMA
Açmak için Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusundan çıkarın.

NOT: Sleepbuds™ kulaklıklarınızı ilk kullanımdan önce şark etmenizi şiddetle öneririz. 
Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 19'daki "Sleepbuds™ 
kulaklıklarınızı şarj etme" bölümüne bakın. 

KAPAMA
Kapatmak için Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusuna koyun.

Sleepbuds™ kulaklıklarınız için bulunan şarj ışıkları yanıp söner (bkz. sayfa 23).
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SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARINIZI TAKMA

1. Sleepbuds™ kulaklıklarını kulaklık uçları nazikçe kulak kanalınızın girişine oturacak
şekilde yerleştirin.

NOT: Her bir kulaklık ucu ya L (sol) veya R (sağ) olarak etiketlenmiştir.

2
R

2. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı kulaklık uçları kulak kanalınızda komforlu bir mühür
sağlayana kadar hafifçe geriye doğru çevirin.
NOT:  Sleepbuds™ kulaklıklarını çok fazla çevirmek komfor ve ses kalitesini

etkileyebilir.

3. Kulaklık kanadını kulak tavanınızın altına sokun.

4. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 16).

HOW TO WEAR



HOW TO WEAR
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OTURUŞU KONTROL ETME
Bir ayna kullanarak doğru bir şekilde Sleepbuds™ kulaklıklarının arkaya doğru 
çevirdiğinizden,  kulaklık ucu kanadını içeri aldığınızdan ve her taraf için en 
doğru kulaklık uçlarını kullandığınızdan emin olun.

OTURUŞ NEYE BAKMALI

Doğru
oturuş

Kulaklık ucu doğru oturduğunda:

• Kulaklık ucu mühür sağlamak için hafifçe kulak 
kanalınızın girişinde oturur. Sesiniz ve arka 
plandan gelen sesler boğuk gelir.

• Kulaklık ucu kanadı kulak tavanınızın altında 
durur.

• Kulaklık ucu ezilmiş gibi gözükmez veya 
hissetmezsiniz.

• Kulaklık ucu kanadı dışarı taşmıyor.

Çok 
büyük

Kulaklık ucu çok büyük olduğunda:

• Kulaklık ucu kulak kanalınızda ezilmiş gibi
hissedersiniz.

• Kulaklık ucunun kanadı kulak tavanınızın altına
sığmıyor.

• Kulaklık ucu kanadı dışarı taşar.

Çok 
küçük

Kulaklık ucu çok küçük olduğunda:

• Kulaklık ucu kulak kanalınızın çok içine girmiş gibi
hissedersiniz.

• Kulaklık ucu kanadı kulağınızın tavanına ulaşmaz.

• Kulaklık ucu kulağınızda boşta durduğunu
hissedersiniz ve kafanızı hareket ettirdiğinizde
düşer.
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Ayarlamalar yapın
Sleepbuds™ kulaklıklarınızı uzun bir süre takın. Kulağınızda herhangi bir rahatsızlık 
veya basınç hissederseniz, ayarlamalar yapın.

• Sleepbuds™ kulaklıklarınızı kulak kanalınızda daha sıkı bir mühür yaratması
için arkaya doğru çevirin.

• Bose logosunun görünür ve sağ tarafının üstte olduğundan emin olun.

• Kulaklık ucunun kanadını kulak tavanınızın altına geçirin.

• Farklı bir boyda kulaklık ucunu deneyin.

KULAKLIK UÇ BOYLARINI BULMA

Kulaklık ucunun boyu her kulaklık ucunun kenarında 1 (küçük), 2 (orta), veya 3 
(büyük) olarak işaretlenmiştir.

2 (orta) numara boylu kulaklık ucu Sleepbuds™ kulaklıklarınıza takılı şekilde gelir. 
Eğer 2 numaralı boy çok gevşek gelirse, 3 (büyük) numaralı boyu deneyin. Çok sıkışık 
gelirse, 1 (küçük) numaralı boyu deneyin. 

NOT: Her bir boy kulaklık ucunu veya her kulak için farklı bir boy kulaklık ucu 
denemeniz gerekebilir.

2
R

1

1 2 3

R
3
R
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KULAKLIK UÇLARINI DEĞİŞTİRME

1. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı tutarkenhafifçe kulaklık ucunun t abanından çekin ve 
kulaklıktan sökün.

Çekin Sökün Ayırın
Kulaklık ucu
tabanı

UYARI: Yırtılmaları önlemek için kulaklık ucunun kanadından ÇEKMEYİN.

2. Yeni bir kulaklık ucu boyu seçin (bkz. sayfa 17).

3. Kulaklık ucunuzun açıklığıyla Sleepbuds™ kulaklıklarınızın ağzıyla aynı hizaya
getirin, ve kulaklık ağzını kulaklık ucunun açıklığına geçirin.

4. Kulaklık ucunuzun tabanını hafifçe Sleepbuds™ kulaklığınızın etrafında gerin.

5. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı kulağınıza yerleştirin (bkz. sayfa 15).

6. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 16).

Kulaklık ağzı

Kulaklık ucu
açıklığı
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SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARINIZI ŞARJ ETME
Sleepbuds™ kulaklıklarınızı ilk kullanımdan önce tam şarj etmenizi şiddetle 
öneriririz.

1. Sleepbuds™ kulaklıklarınızın şarj yüzeylerlerini şarj kutusu üstündeki şarj
pinleriyle aynı hizaya getirin.

2. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı manyetik olarak yerlerine oturuncaya kadar şarj kutusuna
yerleştirin.

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın şarj ışıkları yanıp sönecek.

NOT: Sleepbuds™ kulakıklarınızı şarj kutusuna yerleştirdiğinizde şarj ışıkları yanıp 
sönmezse, Sleepbuds™ kulakıklarınızı şarj kutusuna yanlış yerleştirmiş olabilirsiniz 
veya şarj kutusunun şarjı bitmiş olabilir. Sleepbuds™ kulakıklarınızı tekrar şarj 
kutusuna yerleştirin, ve şarj kutusunu şarj edin (bkz. sayfa 21). Sorun devam ederse 
sayfa 30'daki "Sleepbuds™ kulakıkları şarj olmuyor" bölümüne bakın.

BATTERY

Şarj yüzeyi

Şarj pinleri

Şarj ışıkları
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Şarj süresi
Sleepbuds™ kulakıklarınızı tam şarj etmek için 6 saat kadar şarjda tutmanız gerekir. 

NOT: Sleepbuds™ kulaklıklarınızı tam şarj etmeniz 10 saate kadar kullanım sağlar.

SLEEPBUDS™ ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL ETME

Sleepbuds™ kulaklığınızı kullanırken
Bose Sleep uygulamasında, Sleepbuds™ kulaklıklarınızın mevcut şarj seviyesini 
görmek için ana ekranın ortasına bakın.

NOT: Her bir Sleepbuds™ kulaklığınız farklı bir şarj seviyesine sahipse,  ana ekran 
en düşük seviyeyi gösterir.

Sleepbuds™ kulaklığınızı şarj ederken
Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusuna koyduğunuzda, ilgili şarj ışığı şarj 
durumuna göre yanıp söner (bkz. sayfa 23).
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ŞARJ KUTUSUNU ŞARJ ETME
Şarj kutusu Sleepbuds™ kulaklıklarınınızı kullanmadığınızda saklar ve şarj eder.

NOTLAR: 

• Sleepbuds™ kulaklıklarının hep tam şarjlı kaldığından emin olmak için mümkün 
oldukça şarj kutusunu bir şebeke elektrik prizine bağlı tutun. Aynı zamanda 
seyahat ettiğinizde şarj kutusunun bataryasını Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj 
etmek için kullanabilirsiniz.

• Şarj etmeden önce, Sleepbuds™ kulaklıklarınızın, 0° C ve 40° C arasında, oda 
sıcaklığında olduğundan emin olun.

1. USB kablosunun ufak tarafını şarj kutusunun arkasındaki USB-C portuna bağlayın.

2. Diğer ucu bir USB-A güç ünitesine bağlayın.

3. Güç ünitesini bir şebeke elektrik prizine bağlayın.

Şarj süresi
Sleepbuds™ kulaklıkları şarj kutusunda değilken, şarj kutusunun tam şarj olması için 
3 saat şarjda tutun. Sleepbuds™ kulaklıkları şarj kutusundayken, şarj süresi 
değişebilir.

NOT: Şarj kutusu tam şarja sahipken ve kendi bataryasını kullanırken, Sleepbuds™ 
kulaklıklarını 3 kez tam şarj edebilirsiniz. Tek bir şarj Sleepbuds™ kulaklıklarını 10 
saat kadar kullanmanızı sağlar.
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Şarj kutusu batarya seviyesini kontrol etme
Şarj kutusu batarya ışıkları kapağın altındadır ve şarj kutusunun şarj durumunu ve 
batarya seviyesini gösterir.

Şarj kutusu
batarya ışıkları

Daha fazla bilgi için, sayfa 24'teki “Şarj kutusu batarya ışıkları” bölümüne bakın.

BATARYA KORUMASI

Batarya koruma özelliği uzun süre kullanılmadığında Sleepbuds™ kulaklıklarının 
bataryasını korur.  Sleepbuds™ kulaklıkları bir hafta kadar şarj kutusunda 
bırakıldığında batarya koruma moduna girer.

Sleepbuds™ kulaklıklarını uyandırmak için, şarj kutusunu güce takın (bkz. sayfa 21), 
sonra Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusundan çıkarın.
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SLEEPBUDS™ ŞARJ IŞIKLARI
Şarj kutusundaki Sleepbuds™ kulaklıklarının yakınında bulunan kenardaki ışıklar 
her bir Sleepbuds™ kulaklığınızın şarj durumunu gösterir.

IŞIK GÖSTERGESİ ŞARJ DURUMU

Yanıp sönen beyaz Şarj oluyor

Sürekli beyaz Tam şarjlı

NOT: Şarj kutusu güç kaynağına bağlı değilse, 2 dakikalık aktivitesizlikten sonra 
ışıklar söner.

SLEEPBUDS™ AND CHARGING CASE STATUS

Sol şarj
ışığı

Sağ şarj
ışığı
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SLEEPBUDS™ AND CHARGING CASE STATUS

ŞARJ KUTUSU BATARYA IŞIKLARI
Şarj kutusunun ön kenarının içindeki beş batarya ışıkları şarj kutusunun 
bataryasının seviyesini ve şarj durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ    ŞARJ YÜZDESİ

0% – 20%

21% – 40%

41% – 60%

61% – 80%

81% – 100%

Şarj hatası
(bkz. sayfa 32'de “Şarj kutusu şarj hatası gösterir”)

Şarj kutusu güncelleniyor.

NOTE:   Batarya ışıkları beyaz yanar, ve soldan sağa doğru 
söner.Güncelleme bitene kadar bu sıralama tekrarlanır.

Şarj kutusu
batarya ışıkları
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Bluetooth Düşük Enerji kablosuz teknolojisi mobil cihazınızdaki Bose Sleep 
uygulamasıyla Sleepbuds™ kulaklıklarını kontrol etmenizi sağlar. Sleepbuds™ 
kulaklıklarını kontrol edebilmeden önce, uygulamayı indirmeniz ve cihazınızı 
Sleepbuds™ kulaklıklarına bağlamanız gerekir.

MOBİL CİHAZINIZI BAĞLAMA
Bose Sleep uygulamasını indirin ve uygulama talimatlarını takip edin.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME
Bir cihazın bağlantısını kesmek için Bose Sleep uygulamasını kullanın.

İPUCU: Bağlantıyı kesmek için aynı zamanda cihazınızda Bluetooth özelliğini devre 
dışı bırakabilirsiniz. Cihazınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak bütün 
diğer cihazların da bağlantısını keser.

MOBİL BİR CİHAZI YENİDEN BAĞLAMA
Sleepbuds™ kulaklıkları açıldığında, en son bağlanılan cihaz otomatik olarak 
Sleepbuds™ kulaklıklarına bağlanacaktır.

NOT: Cihaz 2 metrelik menzilde ve açık olmalıdır.

BLUETOOTH  CONNECTIONS



2 6  | T R

TELEFON ARAMASI UYARILARI
Sleepbuds™ kulaklıklarını kullanırken Telefon Arama Uyarıları sizi gelen telefon 
aramaları ile ilgili uyarır. Telefon Arama Uyarılarını Bose Sleep uygulamasında 
devreye alabilirsiniz.

NOT: Mobil cihazınızı kullanarak telefon aramalarına cevap verin. Sleepbuds™ 
kulaklıklarını kullanarak telefon aramalarına cevap veremezsiniz.

TELEFONSUZ MOD
Bose Sleep uygulamasında Telefonsuz-Modu devreye almak Sleepbuds™ 
kulaklığınızı uygulamaya gerek kalmadan sınırlı özelliklerle kullanmanızı sağlar.

Bu özelliği aşağıdaki durumlar için devreye alabilirsiniz:

• Elektronik cihazlar yanınızda olmadan uyumayı tercih ediyorsanız.

• Uyanma alarmı kurmanız veya bildirimleri duymanız gerekmiyorsa.

NOT: Sleepbuds™ kulaklıkları Telefonsuz-Mod devreye alındığında cihazınıza bağlı 
olmadığından, alarm çalamazlar veya bildirimler alamazlar. 

Telefonsuz-Mod devrede olduğunda, Sleepbuds™ kulaklıklarınız şarj kutusundan 
çıkardığınızda seçili olan gürültü maskeleme sesini oynatır. Belirlenen süre 
boyunca veya şarj kutusuna geri koyana kadar ayarlarınıza göre o sesi oynatma 
devam eder.

ADVANCED FEATURES
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SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARINI SAKLAMA
Sleepbuds™ kulaklıklarını saklamak için,  şarj kutusunun içine 
yerleştirin.

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın durum ışıkları şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 23).

SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARI VE ŞARJ KUTUSUNU TEMİZLEME
Sleepbuds™ kulaklıklarınız ve şar kutunuz periyodik olarak temizlenmesi gerekebilir

PARÇA İŞLEM

Kulaklık uçları

Sleepbuds™ kulaklıklarınızdan kulaklık uçlarını çıkartın ve hafif bir 
deterjan ve suyla yıkayın.

NOT: Kulaklık uçlarını Sleepbuds™ kulaklıklarına takmadan önce 
tam olarak sudan geçirip kuruladığınızdan emin olun.

Sleepbuds™ ağzı Sadece kuru, yumuşak bir pamuk veya benzeriyle temizleyin. 
Ağzın içine hiç bir zaman bir temizleme aracı sokmayın.

Şarj kutusu şarj 
pinleri ve  
Sleepbuds™ şarj 
yüzeyleri

Periyodik olarak bir kuru, yumuşak pamuk veya benzeriyle silin.

UYARI: Şarj pinlerini temizlemek için, şarj pinlerini 
bükebileceğinden veya nemin boşluklardan içeri girmesine neden 
olabileceğinden, silme hareketi YAPMAYIN.

Şarj kutusu Sadece kuru, yumuşak bir pamuk veya benzeriyle temizleyin.

CARE AND MAINTENANCE
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YEDEK PARÇALAR
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

SINIRLI GARANTİ
Sleepbuds™ sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için 
global.Bose.com/warranty adresini ziyaret edin.

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

ŞARJ KUTUSUNU RESETLEME
Şarj kutusunu resetlemek şarj kutusunu kapatıp açar. Bu şarj ile ilgili problemleri 
çözebilir.

Şarj kutusunu resetlemek için, ince bir ataçı kutunun arkasındaki USB-C portunun 
yakınındaki delikten sokun ve bir klik hissedene kadar basın.

SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARINI GÜNCELLEME
Sleepbuds™ kulaklıklarınız ve şarj kutunuz Bose Sleep uygulamasına 
bağlandığınızda güncellenir. Uygulamadaki talimatları izleyin.

http://worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2
http://global.Bose.com/warranty
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ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN
Sleepbuds™ kulaklıklarınızla problem yaşarsanız, önce bu çözümleri deneyin:

• Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusuna koyun ve tekrar çıkartın (bkz. sayfa 14).

• Şarj kutusunu kapatıp tekrar açın, sonra şarj kutusunu ve Sleepbuds™
kulaklıklarının durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 23).

• Şarj kutusunu (bkz. sayfa 21) ve Sleepbuds™ kulaklıklarınızı (bkz. sayfa 19) şarj edin.

• Mobil cihazınızı Sleepbuds™ (2 m içinde) kulaklıklarınızın yakınına ve parazitlerin
veya engellerin uzağına taşıyın.

• Cihazınızın Bluetooth Düşük Enerji  (aynı zamanda Bluetooth Smart olarak da
adlandırılır) desteklediğinden emin olun. iOS 10 ve daha yeni sürümle uyumlu olan
cihazların hepsi ve Android 5.0 ve daha yeni sürümüyle uyumlu olan cihazların
çoğu Bluetooth Düşük Enerji özelliğini destekler.

• Sleepbuds™ kulaklığınızın yazılımının güncel olduğundan emin olmak için Bose
Sleep uygulamasını kontrol edin.

• Sleepbuds™ kulaklığınızı kontrol etmek için (bkz. sayfa 12) Bose Sleep
uygulamasını kullandığınızdan emin olun. Sleepbuds™ kulaklıkları farklı bir Bose
uygulamasıyla çalışmaz.

• Farklı bir cihaz bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 25).

DİĞER ÇÖZÜMLER
Eğer sorununuzu çözemezseniz, aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler 
için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose 
müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

SEMPTOM ÇÖZÜM

Güç yok
Sleepbuds™ kulaklıklarının bataryaları koruma modunda (bkz. sayfa 
22) veya bitmiş olabilir. Şarj kutusunu güce bağlayın (bkz. sayfa 21), 
sonra Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj edin (bkz. sayfa 19).

Şarj kutusu 
şarj olmuyor

USB kablosunun iki ucunu da güvene alın.

USB kablosunu farklı bir USB güç ünitesine bağlayın.

Farklı bir USB kablosu deneyin.

Farklı bir şebeke elektrik kaynağına bağlayın.

Şarj kutusunun batarya ışıklarını bir şarj hatası olup olmadığını 
görmek için kontrol edin (bkz. sayfa 24).

Sleepbuds™ kulaklıkları yüksek veya alçak ısılara maruz kalır ve 
bütün durum ışıkları yanıp sönüyorsa, Sleepbuds™ kulaklıklarının 
oda sıcaklığına dönmesine izin verin. Tekrar şarj edin.

Şarj kutusunu resetleyin (bkz. sayfa 28)

TROUBLESHOOTING

http://worldwide.Bose.com/contact


TROUBLESHOOTING

3 0  | T R

SEMPTOM ÇÖZÜM

Sleepbuds™ 
mobil bir cihazla 
bağlanmıyor

Cihazınızda:

• Bluetooth özelliğini devreden çıkarıp tekrar deveye alın.

• Cihazınızın Sleepbuds™ kulaklıklarınızla bağlantısını kesin (bkz. sayfa 
25).  Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 25).

Şarj kutusunu güce bağlayın (bkz. sayfa 21), sonra  Sleepbuds™ 
kulaklıklarını kutudan çıkarın.

Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusuna yerleştirin ve Sleepbuds™ 
kulaklıklarınızın şarj ışıklarını kontrol edin (bkz. sayfa 23). Sleepbuds™ 
kulaklıklarını şarj edin.

Cihazınızı kapatıp açın. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 25).

Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 25).

Ziyaret edin: nasıl-yapılır videoları için worldwide.Bose.com/Support/

Sleepbuds2. 
Şarj kutusunu resetleyin (bkz. sayfa 28).

Sleepbuds™ şarj 
olmuyor

Sleepbuds™ kulaklıklarının doğru şekilde şarj kutusuna 
yerleştirildiğinden emin olun (see page 27).

Şarj kutusunun şarjının bitmediğinden emin olmak için şarj 
kutusunun batarya ışıklarını kontrol edin (bkz. sayfa 24).

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her birinin şarj yüzeylerinin kulaklık 
ucu içinden görünür olduğundan emin olun (see page 19).

Sleepbuds™ kulaklıklarında veya şarj kutusunun şarj yüzeylerinde 
birikinti veya kir kaplamadığından emin olun..

Sleepbuds™ kulaklıkları yüksek veya alçak ısılara maruz kalır ve 
bütün durum ışıkları yanıp sönüyorsa, Sleepbuds™ kulaklıklarının 
oda sıcaklığına dönmesine izin verin. Tekrar şarj edin.

Şarj kutusunu resetleyin (bkz. sayfa 28).

Sleepbuds™ 
konforlu değil 

Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. 
Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını 
kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16).

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu 
kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy 
kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

Sleepbuds™ kulaklıklarını takarken nazik olun. Kulaklık uçları mühür 
yaratacak kadar kulağınızın içinde olmalı ama rahatsız edecek kadar 
olmamalıdır (bkz. sayfa 16).

Sleepbuds™ kulaklıklarının kulaklık uçlarına doğru oturduğundan emin 
olun. Sleepbuds™ kulaklıklarındaki Bose logosu görünür, sağ tarafı 
üstte, ve şarj yüzeyleri kulaklık uçlarının arkasından görünür olmalıdır.

Sleepbuds™ kulaklıklarına kulaklarınızın alışması zaman alabilir. Bir kaç 
günlük kullanımdan sonra hala rahatsız ediyorlarsa, Bose müşeri 
hizmetleriyle iletişime geçin: worldwide.Bose.com/contact

http://worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2
http://worldwide.Bose.com/contact
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Ses yok

Bose Sleep uygulamasında mevcut maskeleme sesinin volümü arttırın.

Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusuna yerleştirin ve Sleepbuds™ 
kulaklıklarınızın şarj ışıklarını kontrol edin (bkz. sayfa 23). Sleepbuds™ 
kulaklıklarını tam şarj edin.

Kulaklık uçları ve Sleepbuds™ kulaklıklarının açıklıklarından birikinti 
veya kirleri temizleyin (bkz. sayfa 27).

Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. 
Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını 
kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16).

Farklı bir cihaza bağlanın (bkz. sayfa 25).

Kötü ses kalitesi

Sleepbuds™ kulaklıklarının gürültüyü bloke etmek için kulağınızda bir 
mühür oluşturduğunu kontrol edin. Yüksek sesle konuşmayı deneyin. 
Sesiniz boğuk gelmelidir.Kafanızı sallayın. Sleepbuds™ kulaklıkları sabit 
kalmalıdır.

Bose Sleep uygulamasında volümü ayarlayın.

Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. 
Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını 
kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16).

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu 
kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy 
kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

Sleepbuds™ kulaklıklarının kulaklık uçlarına doğru oturduğundan emin 
olun. Sleepbuds™ kulaklıklarındaki Bose logosu görünür, sağ tarafı 
üstte, ve şarj yüzeyleri kulaklık uçlarının arkasından görünür olmalıdır.

Kulaklık uçları ve Sleepbuds™ kulaklıklarının açıklıklarından birikinti 
veya kirleri temizleyin (bkz. sayfa 27).

Farklı bir maskeleme sesi deneyin. Bazı sesler gürültüleri maskelemede 
etkili olmak için tasarlanmışlardır ki alışık olduğunuzdan farklı gelebilir.

Sleepbuds™ 
kulaktan düşüyor

Sleepbuds™ kulaklıklarının gürültüyü bloke etmek için kulağınızda bir 
mühür oluşturduğunu kontrol edin. Yüksek sesle konuşmayı deneyin. 
Sesiniz boğuk gelmelidir.Kafanızı sallayın. Sleepbuds™ kulaklıkları sabit 
kalmalıdır.

Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. 
Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını 
kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16).

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu 
kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy 
kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz.
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Sleepbuds™ 
gürültüleri başarılı
bir şekilde 
maskelemiyor

Sleepbuds™ kulaklıklarının gürültüyü bloke etmek için kulağınızda bir 
mühür oluşturduğunu kontrol edin. Yüksek sesle konuşmayı deneyin. 
Sesiniz boğuk gelmelidir.Kafanızı sallayın. Sleepbuds™ kulaklıkları sabit 
kalmalıdır.

Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. 
Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını 
kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16).

 Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu 
kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy 
kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bose Sleep uygulamasında, mevcut maskeleme sesinin volümünü 
arttırın.  Etkili olması için, maskeleme sesi çevrenizdeki gürültüden 
kısmen daha yüksek volümde olmalıdır.

Farklı bir maskeleme sesi deneyin. Hiç bir tek ses her ortamda etkili 
değildir. Bu yüzden sizin için en etkili sesi bulmak için her sesi deneyin.

Ses Kütüphanesini kullanarak yeni maskeleme sesleri ekleyin. Bose 
Sleep uygulamasında, ana ekranda en alttaki bara dokunun >  
Ses Kütüphanesi.

Kulaklık uçları
düşüyor

Kulaklık uçlarını sımsıkı Sleepbuds™ kulaklıklarına takın (bkz. sayfa 18).

Sleepbuds™ kulaklıklarının kulaklık uçlarına doğru oturduğundan emin 
olun. Sleepbuds™ kulaklıklarındaki Bose logosu görünür, sağ tarafı 
üstte, ve şarj yüzeyleri kulaklık uçlarının arkasından görünür olmalıdır.

Şarj kutusu
şarj hatası
gösteriyor

Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusundan çıkartın, sonra tekrar 
şarj kutusuna geri koyun.

Şarj kutusunu resetleyin (bkz. sayfa 28).

Eğer hata devam ederse, Bose müşteri hizmetleriyle iletişime 
geçin: worldwide.Bose.com/contact

http://worldwide.Bose.com/contact
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