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http://Owners.Bose.com/SoundSport
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Kayıtlarınız için

Lütfen satın alma fişinizi kullanma kılavuzu ile birlikte saklayınız. Kulaklıklarınızı şimdi kaydettirmek 
isteyebilirsiniz. Bunu kolayca aşağıdaki adrese giderek yapabilirsiniz: http://global.Bose.com/register.

Bu ürün ile sunulmuş olan garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda için geçerli değildir. Detaylar 
için www.Bose.com.au/warranty veya www.Bose.co.nz/warranty sitelerini ziyaret edin.

Samsung Galaxy, Samsung Electronics Co., Ltd’in ticari markasıdır.

©2015 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, 
değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

Seri numarası kutunun içinden çıkan garanti kartında bulunabilir.
Seri numarası:______________________________________________________________

Sorun giderme

Kötü ses kalitesi veya eksik ses kanalları
•  Kulaklık kablosunun cihazın kulaklık girişine sıkıca oturduğundan emin olun.

Eğer kullanıyorsanız uzatma kablosunun bağlantısını kontrol edin.
•   Cihazın bas ve tiz ayarlarını ayarlayın.
• Başka bir uyumlu cihaz deneyin.
Mikrofon çalışmıyor

•  Kulaklıkların cihazınızın kulaklık jakına sıkıca takılı olduğundan emin olun.
•  Uyumlu bir Samsung Galaxy cihazı kullandığınızdan emin olun.

•  Mikrofonun üzerinin kapalı olmadığından veya bloke olmadığından emin olun.
•  Başka bir telefon çağrısı deneyin.
Cihaz (kumanda) düğme komutlarına cevap vermiyor
•  Uyumlu bir Samsung Galaxy cihazı kullandığınızdan emin olun.
•  Kulaklıkların cihazınızın kulaklık girişine sıkıca takılı olduğundan emin olun.
•  Çok-basmalı fonksiyonlar için: düğmeye basış hızınızı değiştirin.
•  Başka bir uyumlu cihaz deneyin.
Gelişmiş fonksiyonlar, ilave sorun giderme önerileri ve aksesuarlar ve yedek parçalar
dahil, kulaklıklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen internet sitesinde bulunan
tam Kullanma Kılavuzuna başvurun. Kullanma Kılavuzunun basılı bir kopyasını talep
etmek için lütfen sunulan telefon numaralarına başvurun.



Lütfen bu kullanma kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için 
yeterli zamanı ayırın. 
Lütfen bu kullanım kılavuzunu gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. 
Aksesuarlar ve yedek parçalar dahil, kulaklarınız hakkında daha fazla bilgi almak için, 
aşağıdaki adresi ziyaret edin:

A. Giysi klipsi
B. Entegre mikrofon ve 3-düğmeli kumanda
C. Uzatma kablosu
D. StayHear® + kulaklık uçları: Küçük (beyaz); Orta, kulaklık üzerine takılı gelir
    (gri); Büyük (siyah)
E. Taşıma çantası

• Sadece A.B.D.’de: owners.Bose.com/SoundSport
•  http://global.Bose.com

Bileşenler

Türkçe

Güvenlik Bilgisi

Cihazınıza bağlanma

Kulaklıkları cihazınızın üzerindeki 3.5 mm standart kulaklık girişine 
bağlayın. Not: Daha uzun bir kabloya ihtiyacınız varsa (koşu bandı veya
bilgisayarda kullanmak için), kulaklıklarınız ile birlikte gelen uzatma kab-
losunu takın.
Kulaklıklar entegre bir mikrofon ve 3 düğmeli bir kumanda ile birlikte gelir.

Not: Kumandanın arkasındaki S işareti bu Bose SoundSport kulak-içi 
kulaklıklarının Samsung Galaxy cihazları ile kullanılmak üzere tasarlan-
dığını belirtir. Tüm kontroller bazı modellerde geçerli olmayabilir. 
Kumandaların modelinizle çalışıp çalışmadığını görmek için Samsung 
Galaxy cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.
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Doğru yerleşimin önemi

 

Her bir StayHear kulaklık ucu hangi kulak için tasarlandığını gösteren L (Sol) veya 
R (Sağ) harfi ile işaretlenmiştir. Sol ucu (L) sol kulaklığa ve sağ ucu  (R) sağ kulaklığa 
taktığınızdan emin olun.

StayHear kulaklık ucu kulaklıkların kulağınızın dış çanağına rahatça oturmasını
sağlar. Kulaklık ucunun kanat bölümü kulağınızın üst kıvrımına yerleşir.
Kulaklık ucunun sizin için doğru boyda olup olmadığından emin olmak için:

Size en iyi konforu ve erleşimi sağlayan kulaklık ucunu seçin.
1. Kulaklık ucunu yırtmamaya dikkat ederek, takılı ucun kenarlarını 

kulaklıktan yavaşça soyun.  
DİKKAT: Olası hasarı önlemek için, kulaklık ucunun kanadını çekiştirmeyin.

2. Yeni ucu kulaklık ağzının üzerine kaydırarak takın.
3. Yerine oturmuş gibi hissedene kadar kulaklık ucunu sıkı bir şekilde bastırın. 

Kulaklık üzerindeki çıkıntı, kulaklık ucunun içindeki yuvaya oturmalıdır. 

Kulaklık uçlarını değiştirmek:4
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1. Kulaklığı, ucu nazikçe kulaklık kanalının açıklığına oturacak şekilde 
kulağınıza takın.

 

2. Kulaklığı geriye doğru eğin ve rahat ve sağlam olana kadar kulaklık 
ucunun kanadını kulaklık kıvrımının altına doğru bastırın. Kulaklık ucu 
kulağınızın içinde rahat ama sağlam bir şekilde oturmalıdır.

 

Kulaklıkların kulağınıza takılması3

�

��

�

C. D. E.

B.

A.

UYARILAR
•  Kulaklıkları uzun bir süre boyunca yüksek volümde kullanmayın.

- İşitme hasarından kaçınmak için, kulaklıklarınızı rahat, orta volüm seviyesinde kullanın.
- Kulaklıklarınızı takmadan önce cihazınızın volüm seviyesini düşürün, sonra rahat bir
  dinleme seviyesine gelene kadar yavaş yavaş volümü yükseltin.

•  Eğer bir sıcaklık hissi hisseder veya ses kaybı yaşarsanız kulaklıkları hemen çıkarın 
ve cihazınızla bağlantılarını kesin.

•  Suya daldırmayın veya uzun süre suya maruz bırakmayın, veya yüzmek, su kayağı, 
sörf gibi su sporları yaparken kullanmayın.

•  Cihazın üzerine veya yanına mum gibi herhangi bir çıplak alev kaynağını koymayın.

Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük 
çocuklar için uygun değildir.

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

 
 •  Bisiklet sürmek, trafikte veya trafiğe yakın yürürken, inşaat veya tren yolları gibi dikkati- 

nize ihtiyaç duyan aktiviteler sırasında, başkalarının ve kendi güvenliğiniz için kulaklıkları 
kullanırken dikkatli olun. Alarmlar ve uyarı sinyalleri dahil etrafınızdaki sesleri duyabildiği-
nizden emin olmak için kulaklıkları çıkarın veya volüm seviyesini ayarlayın.

•  Aşırı ısınma nedeniyle yanıklar gibi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara sebep 
olabileceğinden, mobil telefon adaptörlerini kulaklıklarınızı uçak koltuklarının jaklarına 
bağlamak için kullanmayın.

•  Kulaklarınızı araç kullanırken veya tüm dikkatinizi gerektiren bir etkinlik sırasında kullan-

Bu ürün, yürürlükteki tüm AB Direktiflerinin koşullarına uygundur. Uygunluk 
Beyanının tamamı aşağıdaki adreste yer almaktadır:
www.Bose.com/compliance

Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm 
için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun 
atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya 
yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha 
fazla bilgi için, yerel belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız 
mağaza ile iletişime geçin.

dığınızda dikkatli olun. Kulakların kullanımıyla ilgili yerel yasaları öğrenin ve bu yasalara
uyun. Bazı bölgelerde, bu tür ürünlerin sürüş sırasında kullanılmasıyla ilgili olarak,
örneğin kulakta kullanım yapılandırması gibi belirli sınırlamalar uygulanmaktadır. 
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• Çalma/duraklatma veya bir çağrıyı 
cevaplama/sonlandırma için bir kez basın.

• İleri atlamak için 
iki kez basın.

Cevapla/
Sonlandır

Volüm +

Volüm -


