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Lütfen tüm güvenl�k ve kullanım tal�matlarını okuyup saklayın.

Öneml� Güvenl�k Tal�matları
1. Bu tal�matları okuyunuz.
2. Bu tal�matları saklayın.
3. Tüm uyarıları d�kkate alınız.
4. Tüm tal�matları tak�p ed�n.
5. Yalnızca üret�c� tarafından bel�rt�len ekler� / aksesuarları kullanın.
6. Fırtına ve yıldırım r�sk� varsa veya uzun süre kullanılmayacağı zaman c�hazın f�ş�n� pr�zden  
    çek�n.
7. Tüm serv�s h�zmetler� �ç�n uzman personele başvurun. C�hazın güç kablosunun veya f�ş�n�n  
    hasar görmes�, normal şek�lde çalışmaması veya düşmes� g�b� b�r şek�lde hasar görmes�       
    durumunda serv�s bakımı yapılmalıdır.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bu ürün manyet�k malzeme �çermekted�r. Tıbb� �mplant c�hazlarınızı etk�ley�p etk�lemeye-
ceğ�n� öğrenmek �ç�n doktorunuza başvurun.

• C�hazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. C�hazın üzer�ne veya yanına yanan mum çıplak  
   ateş kaynakları KOYMAYIN.
• Bu ürün üzer�nde �z�ns�z değ�ş�kl�k YAPMAYIN.
• Bu ürünü yalnızca yerel mevzuat gereks�n�mler�ne uygun (ör. UL, CSA, VDE, CCC) b�r ajans  
   tarafından onaylanmış güç kaynağı �le kullanın.
• İç�nde p�l bulunan ürünü aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın (ör. doğrudan güneş ışığı  
   alan yerde saklamak, alev vb.).
• Ürün et�ket� askı ve ürünün altında yer almaktadır.
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NOT: Bu c�haz test ed�lm�ş ve FCC kuralları kısım 15 uyarınca Sınıf B d�j�tal c�hazların 
l�m�tler�ne uygun bulunmuştur. Bu l�m�t değerler b�r yerleş�m b�r�m�ndek� zararlı paraz�tlere karşı 
uygun koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu c�haz, radyo frekansı enerj�s� üret�r, 
kullanır ve yayar; tal�matlara uygun olarak kurulup kullanılmadığı takd�rde radyo haberleşmele-
r�nde zararlı paraz�te neden olab�l�r. Ancak, bel�rl� b�r montaj yöntem� �le bu tür b�r paraz�t 
oluşumunun engelleneceğ�n�n h�çb�r garant�s� yoktur. Eğer bu donanım radyo veya telev�zyon 
yayınlarında zararlı paraz�tlere neden olursa (bunu donanımı kapatıp açarak bel�rleyeb�l�rs�n�z), 
aşağıdak� önlemlerden b�r�n� veya b�rkaçını deneyerek paraz�tlenmey� önlemeye çalışmanızı 
öner�r�z:
•  Alıcı anten�n yönünü yen�den ayarlayın veya yer�n� değ�şt�r�n.
• C�haz ve alıcı arasındak� mesafey� artırın.
• Ek�pmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı b�r devrede bulunan b�r pr�ze bağlayın.
• Yardım �ç�n bay�n�ze veya deney�ml� b�r radyo/TV tekn�k serv�s�ne başvurun.
Bose Corporat�on tarafından açıkça onaylanmamış değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyonlar kullanıcının 
ek�pmanı kullanma yetk�s�n� geçers�z kılab�l�r.
Bu c�haz FCC Yasaları bölüm 15 ve Kanada Sanay� l�sans muaf�yetl� RSS standartlarına 
uygundur. Çalıştırılması aşağıdak� �k� koşula tab�d�r: (1) Bu c�haz zararlı paraz�tlere neden 
olmamalıdır ve (2) bu c�haz, �stenmeyen şek�lde çalışmasına neden olanlar da dah�l olmak 
üzere, gelen her paraz�t� almalıdır.
Bu c�haz, genel nüfus �ç�n bel�rlenm�ş FCC ve Kanada Sanay� radyasyona maruz kalma 
l�m�tler�ne uygundur.
Bu ver�c� herhang� b�r anten veya ver�c�n�n yakınında bulundurulmamalı veya bunlarla b�rl�kte 
çalıştırılmamalıdır.
IMDA Gereks�n�mler�n� karşılar.

 
İşbu belgeyle, Bose Corporat�on bu ürünün 2014/53/AB Yönetmel�ğ�n�n gerekler�ne ve 
d�ğer �lg�l� AB d�rekt�f gereks�n�mler�ne uygunluğunu beyan eder. Uygunluk beyanının 
tam metn� şu adreste yer almaktadır: www.Bose.com/compl�ance

Çalışma frekans bandı 2400 - 2480 MHz'd�r.
Bluetooth: Maks�mum �let�m gücü 20 dBm EIRP'den düşüktür
Bluetooth Düşük Enerj�: Maks�mum güç spektral yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP'den düşüktür

Düşük enerj�l� Radyo frekans C�hazları �ç�n Yönet�m Mevzuatı Madde XII
“Düşük enerj�l� Radyo frekans C�hazları �ç�n Yönet�m Mevzuatı” uyarınca, NCC'den �z�n 
almayan ş�rket, kurum veya kullanıcının frekans değ�şt�rmes�, �let�m gücünü güçlend�rmes� veya 
or�j�nal özell�kler� değ�şt�rmes�, onaylanan düşük enerj�l� radyo frekans c�hazları çalıştırması 
mümkün değ�ld�r.

Madde XIV
Düşük enerj�l� radyo frekans c�hazları hava aracı güvenl�ğ�n� etk�lemez ve yasal �let�ş�mlerle 
enterferans oluşturmaz; Aks� takd�rde kullanıcı, enterferans tamamen ortadan kalkana kadar 
çalıştırmayı durdurmalıdır. Bel�rt�len yasal �let�ş�mler �le Telekomün�kasyon Yasalarına uygun 
olarak gerçekleşt�r�len tels�z �let�ş�mler� �fade ed�lmekted�r.
Düşük enerj�l� radyo frekans c�hazları yasal �let�ş�mler veya ISM radyo dalgası �le yayılan 
h�zmetlerle enterferansa açık olmalıdır.
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Parça Adı Kurşun 
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(PBDE)
PCBs X O O O O O
Metal Parçalar X O O O O O

O O O O O O
Hoparlörler X O O O O O
Kablolar X O O O O O

 

 

Ürünün şarj edilebilir lityum iyon pilini ASLA sökmeye çalışmayın. Sökülmesi için yerel BOSE satıcınızla 
veya diğer yetkili profesyonel ile iletişime geçin.

Lütfen kullanılmış pilleri yerel mevzuata uygun şekilde atın. Yakarak yok etmeye 
çalışmayın.

Bu simge, ürünün ev atıkları ile atılamayacağını, geri dönüşüm için uygun bir toplama 
tesisine teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Uygun şekilde atılması ve geri 
dönüştürülmesi doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu 
ürünün atılması ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, 
imha hizmetine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Bu ürünün şarj edilebilir lityum iyon pili yalnızca yetkili uzmanlarca sökülmelidir. Daha fazla 
bilgi için lütfen yerel BOSE satıcınızla görüşün veya http://products.bose.com/static/comp-
liance/index.html adresine bakın.

Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğelerin Adları ve İçerikleri

Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğeler

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
O: Bu parçanın tüm homojen maddelerinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli 
maddenin GB/T 26572 limit gereksinimlerinin altında olduğunu belirtmektedir.
X: Bu parçada kullanılan homojen maddelerin en az birinde yer alan bu zehirli 
veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 limit gereksinimlerinin üstünde olduğunu 
belirtmektedir.
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 ______________________________________________________________________
Model numarası:
Ser� numarası

 ______________________________________________________________________
 

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın
Ser� ve model numaraları askı ve ürünün altında yer almaktadır.

Lütfen kullanım kılavuzunuzla b�rl�kte faturanızı saklayın. Bose ürününüzü kaydetmen�n tam 
zamanı. http://global.Bose.com/reg�ster adres�ne g�derek bunu kolayca yapab�l�rs�n�z.

Üret�m Tar�h�: Ser� numarasındak� sek�z�nc� basamak üret�m yılını bel�rtmekted�r; "7", 2007 
veya 2017 anlamına gelmekted�r.
Ç�n �ç�n İthalatçı: Bose Electron�cs (Shangha�) Company L�m�ted, Part C, Plan 9, No. 353 
North R�y�ng Road, Ç�n (Shangha�) P�lot Free Trade Zone
AB �ç�n İthalatçı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda
Tayvan �ç�n İthalatçı: Bose Ta�wan Branch, 9F-A1, No.10, Sect�on 3, M�nsheng East Road, 
Ta�pe� C�ty 104, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676
Meks�ka �ç�n İthalatçı: Bose de Mex�co, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, 
Lomas de Chapultepec,
11000 Meks�ka, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545
G�r�ş Değer�: 5V        1,5A
Şarj sıcaklık aralığı: 32° F - 122° F (0° C - 50° C)
Tahl�ye sıcaklık aralığı: -4° F - 158° F (-20° C - 70° C)
Apple, Apple logosu ve S�r� ABD ve d�ğer ülkelerde Apple Inc. ş�rket�n�n t�car� markalarıdır. App 
Store, Apple Inc. ş�rket�n�n b�r h�zmet markasıdır.
Andro�d, Google Now, Google Play ve Google Play logoları Google Inc. ş�rket�n�n t�car� 
markalarıdır.
Bluetooth® kel�me �şaret� ve logoları Bluetooth SIG, Inc. tarafından sah�p olunan tesc�ll� t�car� 
markalardır ve bu markalar Bose Corporat�on tarafından l�sans altında kullanılmaktadır.
Bose Corporat�on Merkez�: 1-877-230-5639
©2017 Bose Corporat�on. Bu çalışmanın herhang� b�r bölümü yen�den üret�lemez, değ�şt�r�le-
mez, dağıtılamaz veya önceden �z�n alınmadan herhang� b�r şek�lde kullanılamaz.

http://global.Bose.com/register
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Bluetooth Bağlantıları
Mob�l c�hazınızı Bose® Connect uygulaması �le bağlama (öner�len)  

 
........................

 
21

Mob�l c�hazınızdak� Bluetooth menüsünü kullanarak bağlanma  ................................ 22

B�r mob�l c�hazın bağlantısını kesme ....................................................................... 23

B�r mob�l c�hazı yen�den bağlama ............................................................................  23
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Hoparlör eşleşt�rme l�stes�n� s�lme ........................................................................... 25

Bose Hoparlörler Arasında Ses Paylaşımı
Hoparlörler� Bose® Connect uygulaması �le eşleşt�rm (öner�len)  .............................. 26

Hoparlörler� manuel olarak eşleşt�rme ................................................................................. 26

Part� modu  .....................................................................................................  26

Stereo mod  ..................................................................................................  28
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Sınırlı garant�  ..........................................................................................................  29
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Genel çözümler  .......................................................................................................  30

Hoparlörünüzü sıfırlama ..........................................................................................  32
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B O S E ®  C O N N E C T  U Y G U L A M A S I

Yazılımınızı güncel tutmak, hoparlör ayarlarınızı k�ş�selleşt�rmek, Bluetooth bağlantı
larını kolayca yönetmek ve yen� özell�klere er�şmek �ç�n Bose Connect uygulamasını 
�nd�r�n.

Bose Connect uygulaması �le ne yapab�l�r�m?
• Parmağınızın b�r hareket� �le b�rden çok mob�l c�hazı kolayca bağlayab�l�r ve aralarında 
   geç�ş yapab�l�rs�n�z.
• Hoparlör deney�m�n�z� özelleşt�r�n:
   - Hoparlörünüzü adlandırın.
   - Sesl� uyarı d�l� seç�n veya sesl� uyarıları devre dışı bırakın.
   - Otomat�k kapanma zamanlayıcıyı devre dışı bırakın.
• İk� Bose hoparlörü Part� modunda veya Stereo modda kullanmak �ç�n eşleşt�r�n. 
   Bu modlar hakkında daha fazla b�lg� �ç�n Bose Connect uygulamasına bakın.
• Sık sorulan sorulara yanıtlar alın.
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İç�ndek�ler
Aşağıdak� parçaların kutuda olduğundan em�n olun:

Bose® SoundL�nk® M�cro Bluetooth hoparlör USB kablosu

Not:  Ürünün herhang� b�r parçası hasar görmüşse, kullanmayın. 
Yetk�l� Bose® satıcınıza veya Bose müşter� h�zmet�ne başvurun.
Şu adres� z�yaret ed�n: global.Bose.com/Support/M�cro
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H O P A R L Ö R Ü N  T A Ş I N A B İ L İ R L İ Ğ İ

Askı yapılandırması
Hoparlörü kolayca taşımak �ç�n askıyı ayarlayab�l�rs�n�z. Hoparlörün sab�t durmasını 
sağlamak �ç�n b�s�klet g�donu veya çanta askısı g�b� b�r nesneye tutturun.

Su geç�rmezl�k
Hoparlörünüz su geç�rmezd�r ve su sıçramasına karşı dayanıklıdır. IPX7 ve IPX4 
olarak derecelend�r�lm�şt�r. Hoparlörü 30 dak�ka boyunca 1 metreye kadar der�nl�kte 
suda tutab�l�rs�n�z. Ayrıca duş alırken, yağmurda veya karda kullanılab�l�r.
 

 

DİKKAT: Hoparlörü 1 metreden daha der�n suya sokmayın.  

> 3.2 ft.  
(1 m)
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Kontroller hoparlörün üstünde ve dış kısmında yer alır.

Bluetooth düğmesi

Güç düğmesi

Sesi Kısma

Sesi Açma

Çok işlevli tuş



      ve Çok İşlevl� tuşu         aynı anda basılı tutun.
"Auto-off d�sabled” (Otomat�k kapanma devre dışı) uyarısını duyacaksınız.
Otomat�k kapatma zamanlayıcısını yen�den etk�nleşt�rmek �ç�n aynı �şlem� gerçekleş-
t�r�n.
İpucu: Ayrıca Bose Connect uygulamasını kullanarak otomat�k kapatma zamanlayı-
cısını devre dışı bırakab�l�rs�n�z.
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HOPARLÖR KONTROLLERİ

Güç açma/kapatma

Otomat�k kapanma zamanlayıcıyı devre dışı bırakma

Güç düğmes�ne basın
P�l göstergeler� beyaz renkte yanacaktır.

 . 

 

 
 

+

 

Otomat�k kapatma zamanlayıcısı hoparlör p�l �le çalıştırılırken p�l tasarrufu sağlar. 
Hoparlör ses durduğunda ve 20 dak�ka �çer�s�nde herhang� b�r tuşa basılmadığında 
kapanır.
Not : Hoparlörünüzün otomat�k olarak kapanması �ç�n geçecek sürey� ayarlamak      
         üzere Bose® Connect uygulamasını kullanın.
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HOPARLÖR KONTROLLERİ

Hoparlör �şlevler�

Medya oynatma ve ses sev�yes� �şlevler�

İşlev Yapılması Gerekenler
Çalma/Duraklatma Çoklu �şlev tuşuna basın        .

İler� Atlama  tuşuna hızla �k� kez basın.

tuşuna üç kez hızla basın.

tuşuna basın.

tuşuna basın.

Ger� Atlama

Ses� Açma +  

Ses� Kısma –  

Ses� Kısma
Ses� Açma

Çok �şlevl� tuş
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HOPARLÖR KONTROLLERİ

Arama �şlevler�

İşlev Gerekenler
Arama yanıtlama Çoklu �şlev          tuşuna basın .

Aramayı sonlandırma          tuşuna basın. .

Gelen çağrıyı reddetme  tuşunu b�r san�ye basılı tutun.

Mevcut aramayı bekletmeye alıp 
gelen �k�nc� aramayı yanıtlama

 
 Görüşme sırasında          tuşuna basın. . 

Mevcut aramayı redded�p gelen 
�k�nc� aramayı devam ett�rme

 Görüşme sırasında         tuşunu b�r san�ye basılı tutun. 

İk� arama arasında geç�ş yapma İk� akt�f arama varken          tuşuna �k� kez hızla basın.

B�r arama yapmak �ç�n sesl� kontrole 
er�şme

Görüşme yapmadan          tuşunu b�r san�ye basılı tutun.
Mob�l c�hazınız sesl� kontrolü desteklemeyeb�l�r. 

Daha fazla b�lg� �ç�n c�hazın kullanım kılavuzuna bakın.

 

  

Görüşmen�n ses�n� kapatma/açma Görüşme sırasında      ve     tuşuna aynı anda basın.  +  –

M�krofon

Çok �şlevl� tuş



Hoparlör m�krofonu mob�l c�hazınızdak� m�krofonun b�r uzantısı olarak görev görür. 
Hoparlörünüzdek�          Çoklu �şlev tuşunu kullanarak c�hazınızın sesl� kontrol 
özell�kler�n�ze er�şeb�l�r ve arama yapab�l�r/aramalara yanıt vereb�l�r veya S�r� ya da 
Google Now™'dan müz�k çalmasını, hava durumu hakkında b�lg� vermes�n�, b�r 
maçın skorunu b�ld�rmes�n� ya da farklı �şlemler gerçekleşt�rmes�n� �steyeb�l�rs�n�z.

C�hazınızın sesl� kontrol özell�ğ�ne er�şmek �ç�n        tuşunu basılı tutun. 
Sesl� kontrolün etk�nleşt�r�ld�ğ�ne da�r b�r uyarı ses� duyacaksınız.
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HOPARLÖR KONTROLLERİ

Sesl� uyarılar
Hoparlörünüz k�ş� l�sten�ze kayded�lm�ş arayan k�ş�ler� tanımlar.
Bu özell�ğ� devre dışı bırakmak �ç�n bkz. sayfa 20.
Not : Sesl� uyarı b�ld�r�mler�n�n devre dışı bırakılması sesl� uyarıları da devre dışı 
bırakacaktır.

. 

Sesl� kontrole er�ş�m

M�krofon

Çok �şlevl� tuş
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Hoparlörü şarj etme
1. USB kablosunun küçük ucunu USB konnektörüne takın.

2. USB kablosunun d�ğer ucunu b�r pr�ze veya çalışan b�r b�lg�sayara takın.
Şarj olurken p�l gösterges�n�n son ışığı beyaz renkte yanıp söner. 
P�l tamamen şarj olduğunda beş göstergen�n tamamı beyaz renkte yanar.

 

P�l göstergeler�

Şarj süres�
P�l�n tamamen şarj olması �ç�n dört saat kadar şarj ed�lmes� gerek�r. 
Tam şarj ed�lm�ş b�r p�lle hoparlör altı saate kadar çalıştırılab�l�r.

 

P İ L



Hoparlörü her açtığınızda p�l sev�yes� b�r sesl� uyarı �le b�ld�r�l�r. Hoparlör kullanılırken p�l�n 
şarj ed�lmes� gerek�rse, b�r sesl� uyarı ver�l�r.
Hoparlörünüzü kullanırken p�l şarj sev�yes�n� duymak �ç�n sesl� uyarıyı duyana kadar Güç 
düğmes�n�       basılı tutun.

Not : P�l� görsel olarak kontrol etmek �ç�n, p�l göstergeler�ne bakarken      tuşunu basılı  
         tutun (bkz sayfa 19).

Hoparlör p�l�n�z tamamen b�tt�ğ�nde (%0) veya hoparlörünüzün f�ş� pr�ze takılı değ�lse ve 
üç günden uzun süre kullanılmamışsa (%10'dan az şarj varsa) p�l koruma moduna g�rer. 
Hoparlörünüzü yen�den etk�nleşt�rmek �ç�n b�r pr�ze veya açık b�r b�lg�sayara bağlayın.
Hoparlörünüzü kullanmadığınızda ser�n b�r yerde tutun.

DİKKAT: Hoparlörünüzü uzun süre tam şarj ed�lm�ş şek�lde veya yüzde 10'un altında şarj  
                sev�yes�nde saklamayın.
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PİL

P�l sev�yes�n� duyma

 
 

P�l koruma modu 

 



1 8  -  T Ü R K Ç E

D U R U M  G Ö S T E R G E L E R İ

Bluetooth ve p�l göstergeler� hoparlörün dış kısmında yer alır.

Bluetooth gösterges�
B�r mob�l c�hazın bağlantı durumunu göster�r.
Bluetooth gösterges�

Gösterge etk�nl�ğ� Gösterge etk�nl�ğ�
Gösterge etk�nl�ğ� Mav� renkte yanıyor

Beyaz yanıp sönüyor Bağlanıyor

Beyaz renkl� yanıyor Bağlandı

Mav� renkte yanıyor D�l� seçme
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DURUM GÖSTERGELERİ

P�l göstergeler�
P�l şarj sev�yes�n� göster�r.

P�l göstergeler�

Gösterge etk�nl�ğ� Şarj yüzdes�
0% - 20%

20% - 40%

40% - 60%

60% - 80%

80% - 100%

Not:
 • Şarj olurken p�l gösterges�n�n son ışığı beyaz renkte yanıp söner. 

  Hoparlör tamamen şarj olduğunda tüm göstergeler beyaz renkte yanar.
• P�l sev�yes�n� görsel olarak kontrol etmek �ç�n p�l göstergeler�ne bakarken 
        Güç butonunu basılı tutun.
• B�r Apple c�hazına bağlı �se hoparlörün p�l sev�yes� c�haz ekranının sağ üst köşes�nde, 
  b�ld�r�m merkez�nde görüntülen�r.
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SESL İ  UYARILAR

 

Ön yüklü d�ller
Aşağıdak� d�ller hoparlörünüzde önceden yüklenm�şt�r:

• İng�l�zce
• İspanyolca
• Fransızca
• Almanca
• Mandar�n

• Japonca
• Korece
• İtalyanca
• Portek�zce
• İsveççe

• Hollandaca
• Rusça
• Lehçe

 

Ek d�ller� kontrol etme
Ek d�l seçeneğ� sağlanmış olab�l�r. D�l güncellemeler�n� kontrol etmek �ç�n Bose® 
Güncelleme yazılımını �nd�r�n.
Şu adres� z�yaret ed�n: btu.Bose.com

 

D�l Değ�şt�rme 
Hoparlörünüzü �lk kez çalıştırdığınızda, sesl� uyarılar İng�l�zced�r.
1. İlk d�l seçeneğ� �ç�n sesl� uyarıyı duyana kadar Çoklu �şlev tuşu        ve     tuşunu 
    basılı tutun.
2. D�l l�stes�nde �lerlemek �ç�n veya tuşunu kullanın.
3. Kullanmak �sted�ğ�n�z d�l� duyunca, seçmek �ç�n        tuşunu basılı tutun.

–

Sesl� uyarıları devre dışı bırakma 
"Vo�ce prompts off" (sesl� uyarılar kapalı) uyarısını duyana kadar      ve      tuşlarını 
  basılı tutun.
Not : Sesl� uyarıları yen�den çalıştırmak �ç�n adımları tekrarlayın.

+ –
 

Sesl� uyarılar Bluetooth bağlantı sürec�nde s�ze yol göster�r, p�l sev�yes�n� b�ld�r�r ve 
bağlı c�hazları tanımlar. Hoparlörünüzdek� tuşları kullanarak sesl� uyarıları özelleşt�re-
b�l�rs�n�z.
İpucu: Bununla b�rl�kte Bose® Connect uygulamasını kullanarak sesl� uyarıları         
            kolayca yöneteb�l�rs�n�z.
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B L U E T O O T H  B A Ğ L A N T I L A R I

Bluetooth kablosuz teknoloj�s� akıllı telefon, tablet ve d�züstü b�lg�sayar g�b� mob�l 
c�hazlardan müz�k çalmanızı sağlar. B�r c�hazdan müz�k yayını yapmadan önce c�hazı 
hoparlörünüzle bağlamanız gerek�r.

 

 

Mob�l c�hazınızı Bose® Connect uygulaması �le 
bağlama (öner�len)
Hoparlörünüz açık durumdayken Bose Connect uygulamasını �nd�r�n ve ekrandak� 
bağlantı tal�matlarını tak�p ed�n. 

Bağlandıktan sonra "Connected to <mob�l c�haz adı>," (<mob�l c�haz adı> mob�l 
c�hazına bağlandı) uyarısı duyulur ve Bluetooth gösterges� beyaz renkte yanar.
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B L U E T O O T H  B A Ğ L A N T I L A R I

Mob�l c�hazınızdak� Bluetooth menüsünü 
kullanarak bağlanma 
1. Hoparlörünüz açık durumdayken "Ready to connect" (Bağlanmaya hazır) sesl� 
uyarısını duyana kadar Bluetooth tuşunu       basılı tutun, Bluetooth gösterges� mav� 
renkte yanıp söner.

  

2. C�hazınızda Bluetooth özell�ğ�n� etk�nleşt�r�n.
    İpucu: Bluetooth özell�ğ� genell�kle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. C�haz l�stes�nden hoparlörünüzü seç�n.

 

 

Bağlandıktan sonra "Connected to <mob�l c�haz adı>," (<mob�l c�haz adı> mob�l 
c�hazına bağlandı) uyarısı duyulur ve Bluetooth gösterges� beyaz renkte yanar.

İpucu: Bose® Connect uygulamasında hoparlörünüz �ç�n g�rd�ğ�n�z �sme bakın.
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B L U E T O O T H  B A Ğ L A N T I L A R I

B�r mob�l c�hazın bağlantısını kesme 
C�hazınızın Bluetooth özell�ğ�n� devre dışı bırakın.
İpucu: Bununla b�rl�kte Bose® Connect uygulamasını kullanarak c�hazınızın 
bağlantısını keseb�l�rs�n�z.

 

 

B�r mob�l c�hazı yen�den bağlama 
Hoparlör çalıştırıldığında en son bağlandığı �k� c�haza yen�den bağlanmaya çalışır
Not : C�hazlar kullanım aralığında (9 metre) ve açık durumda olmalıdır.

 

 



Hoparlörünüze �lave c�hazlar eşleşt�reb�l�rs�n�z. Bu Bluetooth bağlantıları Bluetooth tuşu 
�le kontrol ed�l�r. Sesl� uyarılar b�rden çok bağlantıyı kontrol etmen�z �ç�n yol göster�r. İlave 
b�r mob�l c�haz bağlamadan önce bu özell�ğ�n etk�nleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun.
İpucu: Bununla b�rl�kte Bose® Connect uygulamasını kullanarak b�rden çok bağlı c�hazı 
kolayca yöneteb�l�rs�n�z.
Connect app.

Hoparlör eşleşt�rme l�stes�nde en fazla sek�z adet eşleşt�r�len c�haz saklayab�l�rs�n�z ve 
hoparlörünüz tek seferde akt�f b�r şek�lde �k� c�haza bağlı olab�l�r.
İlave b�r c�haz bağlamak �ç�n Bose® Connect uygulamasını �nd�r�n (bkz sayfa 21) veya 
mob�l c�hazınızın Bluetooth menüsünü kullanın (bkz sayfa 22).
Not : B�r seferde yalnızca b�r c�hazdan müz�k çalab�l�rs�n�z.
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B İ R D E N  Ç O K  B L U E T O O T H  B A Ğ L A N T I S I

 

İlave mob�l c�haz bağlama 

Bağlı mob�l c�hazları tanımlama 
Mevcut bağlı c�hazları duymak �ç�n      tuşuna basın. 

İk� bağlı
mob�l c�haz arasında geç�ş

 

1. İlk c�hazınızdak� müz�ğ� duraklatın.
2. İk�nc� c�hazınızdak� müz�ğ� çalın.



1. Hang� c�hazın bağlı olduğunu duymak �ç�n Bluetooth     tuşuna basın.
2. Hoparlör eşleşt�rme l�stes�ndek� b�r sonrak� c�hazı bağlamak �ç�n     tuşuna yen�den 
    basın.
3. Doğru c�haz adını duyana kadar tekrar ed�n.
4. Bağlı c�hazdan müz�k çalın.

1. "Bluetooth dev�ce l�st cleared" (Bluetooth c�haz l�stes� s�l�nd�) uyarısını duyana 
     kadar Bluetooth  tuşunu    10 san�ye basılı tutun, Bluetooth gösterges� mav� renkte 
     yanar.
2. Hoparlörünüzü mob�l c�hazınızın Bluetooth l�stes�nden s�l�n.
    Tüm c�hazlar s�l�n�r ve hoparlörünüz bağlanmaya hazır hale gel�r.
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B İ R D E N  Ç O K  B L U E T O O T H  B A Ğ L A N T I S I

Daha önceden bağlanan b�r mob�l c�hazı 
yen�den bağlama 

 
 

Hoparlör eşleşt�rme l�stes�n� s�lme 
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B O S E  H O P A R L Ö R L E R  A R A S I N D A  S E S  P A Y L A Ş I M I

 

Hoparlörler�
Bose Connect uygulaması �le eşleşt�rme (öner�l�r)

 

Daha fazla b�lg� �ç�n Bose Connect uygulamasını �nd�r�n.

Hoparlörler� manuel olarak eşleşt�rme 
Bose Connect uygulamasına ulaşamıyorsanız, aşağıdak� tal�matları �zley�n.

Part� modu
1. İk� hoparlörün açık olduğundan em�n olun.
2. B�r hoparlörün mob�l c�hazınıza bağlı olduğundan em�n olun.
3. C�hazınıza bağlı hoparlör üzer�ndek� Bluetooth tuşunu basılı    ve     tuşunu basılı 
    tutun.

 

 

 

+

 

4. "Press the Bluetooth and volume down buttons s�multaneously on a second 
     Bose dev�ce” (İk�nc� Bose c�hazının Bluetooth ve ses kısma tuşlarına aynı anda 
     basın) uyarısını duyunca tuşlara basmayı bırakın.

 

Bose hoparlörler�n�z� aşağıdak� modlarda b�rl�kte eşleşt�reb�l�rs�n�z:
• Part� modu (sol ve sağ hoparlörler aynı müz�ğ� çalar)
• Stereo mod (sol hoparlör ve sağ hoparlör ayrı çalar)
Bunu Bose® Connect uygulaması (öner�l�r) veya hoparlör kontrol düğmeler�n� 
kullanarak ayarlayab�l�rs�n�z.
İk�nc�l hoparlörünüzün bu modları destekley�p desteklemed�ğ�n� öğrenmek �ç�n Bose 
kullanım kılavuzunuza başvurun.
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BOSE HOPARLÖRLER ARASINDA SES PAYLAŞIMI

5. Diğer hoparlörün Bluetooth tuşunu      ve       tuşunu basılı tutun. –  

 

 

 

6. Hoparlörden bir ses duyunca tuşlara basmayı bırakın.
    10 saniye kadar sonra her iki hoparlörden aynı anda "Party mode" (Parti modu)       
    uyarısını duyacaksınız. Parti modu etkinleştirilmiştir ve artık mobil cihazınızı    
    kullanarak aynı anda müzik çalabilirsiniz.
7. En uygun deneyim için hoparlörlerinizi
    • aynı odaya veya alana,
    • aralarında herhangi bir engel olmayacak bir şekilde yerleştirin
    Not : Performans mobil cihaz, uzaklık ve çevre faktörlerine göre değişiklik    
    gösterebilir.
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BOSE HOPARLÖRLER ARASINDA SES PAYLAŞIMI

2. B�r hoparlörün Bluetooth tuşuna      ve      tuşuna aynı anda basın.

Stereo mod
1. Hoparlörler�n�z� Part� modu �ç�n yapılandırın (bkz. sayfa 26).

+

Part� modu ve Stereo mod arasında geç�ş 
Hoparlörlerden b�r�n�n üzer�ndek�     ve     tuşlarına aynı anda basın.

İk�nc� hoparlörü kapatın.

+

Part� modu veya Stereo modu devre dışı bırakma 

3. "Stereo mode" (Stereo mod) uyarısını duyduğunuzda tuşlara basmayı bırakın.
Sol hoparlörden "Left” (Sol) ve sağ hoparlörden "R�ght” (Sağ) uyarısını
duyacaksınız.
Stereo modu etk�nleşt�r�lm�şt�r ve artık mob�l c�hazınızı kullanarak müz�kler�
stereo modda çalab�l�rs�n�z.

4. En uygun deney�m �ç�n hoparlörler�n�z�
• aynı odaya veya alana,
• b�rb�rler�nden yaklaşık 3 metre uzaklıkta, aralarında engel olmayacak şek�lde
yerleşt�r�n
• Bu şek�lde hoparlörler arasındak� mesafe eş�t olur
Not : Performans c�haz, uzaklık ve çevre faktörler�ne göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
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T E M İ Z L İ K  V E  B A K I M

Hoparlörü tem�zleme 

  

Yedek parçalar/aksesuarlar 
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşter� h�zmetler�nden s�par�ş ed�leb�l�r.
Şu adres� z�yaret ed�n: global.Bose.com/Support/M�cro

Sınırlı garant� 
 

 

Hoparlörünüzün düzenl� olarak tem�zlenmes� gerekeb�l�r.
• Hoparlör yüzey�n� yumuşak neml� (yalnızca su) b�r bez �le s�l�n.
• Alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler �çeren solventler, k�myasallar veya     
  tem�zl�k solüsyonları kullanmayın.

Hoparlörünüz sınırlı garant� kapsamındadır. global.Bose.com/warranty adres�nden 
web s�tem�z� z�yaret ederek sınırlı garant� ayrıntılarını öğreneb�l�rs�n�z.
Ürününüzün kaydı �le �lg�l� tal�matlar �ç�n global.Bose.com/reg�ster adres�n� z�yaret 
ed�n. C�hazın kayded�lmemes� sınırlı garant� haklarınızı etk�lemeyecekt�r.
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S O R U N  G İ D E R M E

Genel çözümler

Belirti Çözüm

 

bağlanmıyor
 

  

 
 

 

Ses yok    

 

Hoparlörünüzle sorun yaşıyorsanız:
• Hoparlörü açın (bkz sayfa 12).

sayfa 22).



• Çoklu işlev tuşuna          basarak kullanılan farklı işlevler için basma 
hızını değiştirin.
• Bazı modeller için tüm kontrol seçenekleri kullanılamayabilir.
• Başka bir uyumlu cihaz deneyin.
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S O R U N  G İ D E R M E

Belirti Çözüm

Kötü ses kalitesi  

 

Hoparlör şarj olmuyor

Mikrofon ses almıyor

Mobil cihaz basılan 
düğmelere yanıt vermiyor

  , 

 

 

• Farklı bir müzik kaynağı kullanın.
• Farklı bir cihaz bağlayın.
• İkinci cihazın bağlantısını kesin.
• Cihaz veya müzik uygulamasındaki ses güçlendirme özelliklerini      
   devre dışı bırakın.

• Hoparlör kablosunun hoparlör üzerindeki bağlantıya doğru şekilde  
   takıldığından emin olun.
• Başka bir şarj kaynağı deneyin.
• USB cihazının her iki ucunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin  
   olun.
• Hoparlörünüz yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa, oda        
   sıcaklığına geri dönmesini bekleyin ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
• Hoparlörünüzü sıfırlayın (bkz. sayfa 32).

• Hoparlörün üst kısmındaki mikrofon açıklığının engellenmediğinden  
   emin olun.
• Başka bir telefondan aramayı deneyin.
•  Başka bir uyumlu cihaz deneyin.
• Hoparlör suya maruz kaldıysa, kurumasını bekleyin ve yeniden          
   deneyin.



Fabrika ayarlarına geri döndürme hoparlörünüzdeki bağlı cihazları ve dil ayarlarını siler 
ve orijinal fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlar.
1. Hoparlörünüzü açın.
2. Bluetooth göstergesi mavi renkte yanana ve "Ready to connect" (Bağlanmaya hazır)  
    uyarısını duyana kadar 10 saniye boyunca Güç düğmesini      basılı tutun. Ayarları       
    başlatmak için Bose® Connect uygulamasını indirin”(bkz. sayfa 21).
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S O R U N  G İ D E R M E

Hoparlörünüzü sıfırlama
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