
HOME SPEAKER 500



Ürün üzerindeki bu sembol, elektrik çarpması riski oluşturabilecek olan yalıtılmamış, tehlikeli voltaj anlamına gelir.

Ürün üzerindeki bu sembol, bu kılavuzda önemli kullanım ve bakım talimatları bulunduğunu gösterir.

Boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

Bu ürün manyetik malzeme içermektedir. Tıbbi implant cihazlarınızı etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek için 
doktorunuza başvurun.

Sadece 2000 metreden daha az yüksekliklerde 
kullanın.

• Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü yağmur veya neme maruz BIRAKMAYIN.

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

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

• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.
• Bu ürün ile bir güç interteri kullanmayın.
• Cihazı taşıtlarda veya teknelerde KULLANMAYIN.
• Elektrik fiş/fiş ve prizleri cihazın elektrik bağlantısını kesmek için kullanılır, bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır 

olmalıdır.



Gerekli Güç Durumu Bilgisi Güç Modları
Bekleme Modu Ağ Bekleme (Networked Standby)

Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz girişte < 0.5 W Wi-Fi®, Bluetooth® < 2.0 W
Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre < 2.5 saat < 20 dakika
Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, tüm kablosuz ağ portları aktif 
edilmiş şekilde 230V/50Hz girişte güç tüketimi

Yok < 2.0 W

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

Wi-Fi: Oynat/Duraklat ve Bluetooth düğmelerine aynı anda 5 saniye basarak 
devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek için tekrarlayın.
Bluetooth: Eşleştirme  listesini  temizleyerek  ve  Bluetooth düğmesine  10
saniye boyunca basılı  tutarak  devre  dışı  bırakın.  Bir  Bluetooth kaynağı  ile
eşleştirerek etkinleştirin.

İşbu belgeyle, Bose Corporation bu ürünün 2014/53/AB Yönetmeliğinin gereklerine ve diğer yürürlükteki AB
direktif gereksinimlerine uygunluğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metni şu adreste yer almaktadır:
www.Bose.com/compliance
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Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Ögelerin Adları ve İçerikleri

Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Ögeler

Parça Adı
Kurşun

(Pb)
Cıva
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Altı Değerlikli
(CR(VI))

Polibromlu
Bifenil
(PBB)

Polibromlu
divinileter

(PBDE)
PCBs

Metal Parçalar

Plastik Parçalar

Hoparlörler
Kablolar

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.

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.
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Ekipman Adı: Amfili Hoparlör, Tip tanımı: 423888

Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri

Birim Kurşun
(Pb) Cıva (Hg) Kadmiyum (Cd) Altı Değerlikli krom

(CR+6) Polibromlu bifenil (PBB)
Polibromlu difenileterler

(PBDE)
PCBs

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.

İmalat Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci basamak üretim yılını belirtmektedir; "8", 2008 veya 2018 anlamına gelmektedir.
Çin için İthalatçı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Çin (Shanghai) 
Pilot Free Trade Zone

AB için İthalatçı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda
Tayvan için İthalatçı: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan 
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika için İthalatçı: Bose de Mexico, S. de R.L. de CV. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 Meksika, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202)3545

Giriş güç değeri: 100 - 240V 50/60Hz; 25W
Amazon, Alexa, Amazon Music ve diğer tüm ilgili logolar, Amazon, Inc. Veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.
Android ve Google Play, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
Bluetooth®kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu 
markalar Bose Corporation tarafından lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, iHeartRadio hizmetini içerir. iHeartRadio, iHeartMedia, Inc. şirketinin tescilli markasıdır.
Apple ve Apple logosu, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc. ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet 
markasıdır.

Bu ürün, Microsoft'a ait belirli fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu 
ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bu ürün, aşağıdaki adreste 3. taraf lisanslarının bulunabileceği Spotify yazılımını kullanmaktadır*: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify, Spotify AB’nin tescilli markasıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’un tescilli markasıdır .
Bose Corporation Merkezi: 1-877-230 -5639
Bose, Bose Home Speaker, Bose Music ve Bose Music logosu, Bose Corporation’ın ticari markalarıdır.
©2018 Bose Corporation. Bu çalışmanın herhangi bir bölümü yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya 
önceden izin alınmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz.
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MEVZUAT B İLGİLERİ
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Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın
Model ve seri numaraları, hoparlörün alt kısmında bulunmaktadır.
Seri numarası:___________________________________________________________________________________
Model numarası:_________________________________________________________________________________
Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayın. Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanı.
global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz

http://global.bose.com/register
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KUTU İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER
Aşağıdaki parçaların kutuda olduğundan emin olun:

Bose Home Speaker 500 Güç kablosu*

*Birden fazla güç kablosu ile gönderilebilir. Bölgeniz için uygun güç kablosunu kullanın.

NOT : Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse, kullanmayın. Yetkili Bose® satıcınıza veya 
Bose müşteri hizmetine başvurun.

Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide  .Bose.com/Support/HS500
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HOPARLÖR  YERLEŞTİRME

ÖNERİLER
En iyi performans için, hoparlörü yerleştirirken aşağıdaki önerileri izleyin:

Hoparlörü herhangi bir ses/görüntü ekipmanının (alıcılar, Televizyonlar vb.) veya ısı meydana 
getirebilecek başka bir cisim üzerine yerleştirmeyin. Bu cisimlerin yaratabileceği ısı, hoparlör 
performansını olumsuz etkileyebilir.

Hoparlörün üstüne veya önüne herhangi bir nesne KOYMAYIN.

Paraziti önlemek için, diğer kablosuz ekipmanları, hoparlörden 0.3 - 0.9 m (1 - 3 ft) uzakta tutun. 
Hoparlörü metal dolaplardan ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta tutun.

Hoparlörü lastik tabanının üzerine sağlam ve düz bir zemine yerleştirin.

Yakında bir AC (şebeke) elektrik prizi olduğundan emin olun.
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GÜÇ

HOPARLÖRÜN GÜCE BAĞLANMASI

1. Güç kablosunu, hoparlörün arkasındaki güç konektörüne bağlayın.

2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın. Hoparlör çalışır 
duruma gelir ve ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

AĞ BEKLEME

Hoparlör, ses durduğunda ve 20 dakika veya daha uzun bir süre içerisinde herhangi bir tuşa 
basılmadığında beklemeye alınır. Hoparlörü ağ bekleme modundan çıkarmak için:

Hoparlör üzerindeki herhangi bir düğmeye basınız.
Mobil cihazınızı kullanarak veya Bose Music uygulamasını kullanarak ses oynatın veya 
devam ettirin.
Amazon Alexa ile konuşun.

NOT : Alexa, Bose Music uygulaması kullanılarak ayarlandığı durumda ve mikrofon açık olduğu 
sürece ağ bekleme modundayken Alexa’ya erişmeye devam edebilirsiniz. (bkz. sayfa 28).

Hoparlörü manuel olarak ağ beklemeye almak
Oynat/Duraklat düğmesine >11 ekran saate dönüşene veya sönene kadar basılı tutun.
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BOSE MUSIC  UYG ULAMASI  KURULUM U

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi bir mobil cihazınızdan hoparlörünüzü 
ayarlamanızı ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak müzik yayını yapabilir, ön ayarları düzenleyebilir ve değiştirebilir, müzik 
servisleri ekleyebilir, internet radyo istasyonlarını keşfedebilir, Amazon Alexa’yı yapılandırabilir ve 
hoparlör ayarlarını yönetebilirsiniz.

NOT :: Eğer farklı bir Bose ürünü için uygulamada bir Bose hesabı oluşturduysanız, bkz. “Mevcut 
Bose Music Uygulaması Kullanıcıları” sayfa 14.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRMEK

1. Mobil cihazınıza Bose Music uygulamasını indirin.

2. Uygulama talimatlarını takip edin.

NOT :: Bose Music uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: 
worldwide  .Bose.com/Support/HS500
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MEVC UT BOSE  MUSIC UYGULA MASI  KULLANICILARI

MEVCUT BİR HESABA HOPARLÖRÜN EKLENMESİ
1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose’um ekranında, ‘e dokunun.

NOT :: Bose’um ekranına geri dönmek için, üst sol köşesindeki ‘e dokunun.
2. Uygulama talimatlarını takip edin.

BİR WI-FI AĞINA BAĞLANMAK

Hoparlör bir ağa bağlı değil ise
Hoparlörünüz, Wi-Fi isminizin, şifrenizin veya modeminizin değişmesi nedeni ile ağa bağlı değilse, 
hoparlörü eski ağınıza ekleyin.

1. Bose Music uygulamasını açın.

2. Hoparlörünüzü seçin.

3. Hoparlör üzerinde, AUX düğmesine ve Oynat/Duraklat düğmesine, ışık çubuğu iki defa 
yanıp sonrasında tamamen sönene kadar basılı tutun.

Hoparlör Wi-Fi’a bağlanmaya hazır olduğunda, ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

4. Uygulama talimatlarını takip edin.

Hoparlör bir ağa bağlı ise
Hoparlörünüz bir ağa bağlıysa ve yeni bir ağa geçmek istiyorsanız, hoparlörünüzü yeni ağa ekleyin.
1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose’um ekranından hoparlörünüzü seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki hoparlör resmine dokunun.
3. Ayarlar > Wi-Fi > Farklı Bir Ağ Seç’i tıklayın.
4. Uygulama talimatlarını takip edin.
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HOPARLÖ R KONTROLLERİ

Oynat/Duraklat
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Ses azaltma Ses Yükseltme

AUX düğmesi 
(bkz. sayfa 25)

Bluetooth düğmesi
(bkz. sayfa 22)

Ön Ayar düğmeleri 
(bkz. sayfa 20)

Eylem düğmesi 
(bkz. sayfa 19)

Mikrofon kapalı 
düğmesi 
(bkz. sayfa 19)



İŞLEV YAPILMASI GEREKEN

Çalma/Duraklatma
Dokunun

Işık çubuğunun kenarları, ses tekrar oynatılana değin sürekli olarak yanar.

İleri Atlama İki kez dokunun.

Geri Atlama Üç kez dokunun.

Ses azaltma
Dokunun.

NOT : Sesi hızlı bir şekilde azaltmak için -’ye basılı tutun.

Ses Yükseltme
Dokunun

NOT : Sesi hızlı bir şekilde yükseltmek için +’ya basılı tutun.
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HOPARLÖR  KONTR OLLERİ

AMAZON ALEXA KONTROLLERİ

Eylem düğmesi  ve Mikrofon kapatma düğmesi , Alexa’yı kontrol etmek için kullanılır. 
Hoparlör kontrollerini kullanarak Alexa’ya erişim ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 19.

ÖN AYARLAR
Hoparlör, favori müzik servislerinizden ses oynatmak için ayarlayabileceğiniz altı ön ayar içerir. Bir 
kez ayarlandığında, istediğiniz zaman, tek bir düğme ile veya Bose Music uygulamasını kullanarak 
müziğinize erişim sağlayabilirsiniz.

Ön ayarları yapmak ve kullanmak ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Ön Ayarların Kişiselleştirilmesi”
sayfa 20.
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Eylem düğmesi

Mikrofon kapalı düğmesi

Ön Ayar Düğmeleri



DENENEBİLECEKLER NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ

Alexa ile konuşun “Alexa, hava nasıl?”

“Alexa, Niall Horan şarkısı çal”
Ses oynatma

NOT : Amazon Music, varsayılan müzik servisi olarak
.  Varsayılan  müzik  servisini  değiştirmek  için  Alexa  uygulamasını
kullanın.

Ses seviyesi kontrolü “Alexa, sesi yükselt.”

Belirli bir ses servisinden oynatmak “Alexa, TuneIn’den NPR’yi oynat.”
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DENENEBİLECEKLER NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ

Belirli bir hoparlörden çalmak “Alexa, oturma odasında funk çal”.

NOT : Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz hoparlör ismini
söylediğinizden emin olun. Eğer birden fazla hoparlör aynı isme 
sahip ise, Alexa uygulamasında belirlenmiş olan ismi kullanın 
veya Bose Music uygulaması içerisinden ismi değiştirin.

Bir sonraki şarkıya geçmek “Alexa, sıradaki şarkı.”

Zamanlayıcı ayarlama “Alexa, 5 dakika için bir zamanlayıcı ayarla.”

Daha fazla yeteneği keşfedin “Alexa, yeni yeteneklerin neler?”

Alexa’yı durdurmak “Alexa, dur.”

DENENEBİLECEKLER YAPILMASI GEREKEN

Alexa ile konuşun

 düğmesine basın ve talebinizi söyleyin.

Denenecek şeylerin bir listesi için şu adresi ziyaret edin: 
worldwide.Bose.com/Support/HS500

Alarmları ve zamanlayıcıları durdurmak Dokunun

Alexa’yı durdurmak Dokunun

Mikrofonu açma/kapatma
Dokunun

NOT : Mikrofon kapalı olduğunda,  sürekli kırmızı yanacak ve 
Alexa’ya erişim sağlayamayacaksınız.

Hoparlör kontrollerini kullanmak

Eylem düğmesi  ve Mikrofon kapatma düğmesi , Alexa’yı kontrol etmek için 
kullanılır. Düğmeler, hoparlörün üst kısmında yer almaktadır.
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Eylem düğmesi

Mikrofon kapalı 
düğmesi

http://worldwide.bose.com/Support/HS500


ÖN  AYARLARIN K İŞ İSELLEŞT İR İLMESİ

Bose Music uygulamasını veya hoparlörün üst kısmındaki tuşları kullanarak ön ayarları 
kontrol edebilirsiniz.

NOT : Bluetooth modunda veya AUX modunda ön ayar yapamazsınız.

ÖN AYAR YAPMAK

1. Bose Music uygulamasını kullanarak müzik yayını yapın.

2. Müzik çalarken, hoparlörün üstünde yer alan ön ayar tuşuna bir ses duyana kadar basılı 
tutun.

Ekran, ayarlanmış olan ön ayarı gösterecektir.
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Ön Ayar Düğmeleri



ÖN  AYARLARIN K İŞ İSELLEŞT İR İLMESİ

ÖN AYARIN OYNATILMASI

Ön ayarları kişiselleştirdikten sonra, müzik çalmak için bir ön ayar düğmesine tıklayın.

Ekran, seçili olan ön ayarı gösterir.
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Ön Ayar Düğmeleri



BLUETOOTH BAĞLANTILARI

Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlardan
müzik  çalmanızı  sağlar.  Bir  cihazdan  müzik  yayını  yapmadan  önce  cihazı  hoparlörünüze
bağlamanız gerekir.
HoparlördeBluetooth kullanırken şu hususları unutmayın:

Hoparlör cihaz eşleştirme listesine en fazla sekiz cihaz bağlayabilirsiniz.
Bir seferde yalnızca bir cihaza bağlanabilir ve müzik oynatabilirsiniz.
Bunun yanı sıra, Bose Music uygulamasını kullanarak da Bluetooth bağlantılarınızı 
yönetebilirsiniz.

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANMASI

1. Bluetooth düğmesine , ışık çubuğu mavi renk ile yanıp sönene kadar basılı tutun. 

Bluetooth düğmesi

2. Cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

İPUCU: Bluetooth menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

2 2  |  T Ü R K Ç E



BLUETOOTH BAĞLANTILARI

3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin.

İPUCU:: Bose Music uygulamasında hoparlörünüz için girdiğiniz isme bakın. 
Hoparlörünüzü isimlendirmediyseniz, varsayılan isim çıkacaktır.

Bağlandıktan  sonra  bir  ses  duyacaksınız.  Işık  çubuğu,  önce  sürekli  beyaz  yanacak,
sonrasında tamamen sönecek ve hoparlörünüzün ismi mobil cihaz listesinde yer alacaktır.

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanarak cihazınızı devre dışı bırakabilirsiniz.
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BLUETOOTH BAĞLANTILARI

BİR MOBİL CİHAZIN YENİDEN BAĞLANMASI

1. Bluetooth düğmesine dokunun  
NOT : Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ekran, şu 
anda hangi cihazların bağlı olduğunu gösterecektir.

2. Bağlı mobil cihazdan müzik çalın.

HOPARLÖR CİHAZ LİSTESİNİN SİLİNMESİ
 düğmesine, ışık çubuğu mavi renk ile yanıp sönene kadar 10 saniye boyunca basılı tutun.

Hoparlör, bir mobil cihaza bağlanmaya hazırdır (bkz. sayfa 22).
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KABLOLU BAĞLANTILAR

BİR SES KABLOSUNUN BAĞLANMASI

3,5 mm ses kablosu (ürünle birlikte verilmemektedir)  kullanarak bir  akıllı  telefon, tablet,  bilgisayar veya
başka bir mobil cihazı hoparlöre bağlayabilirsiniz.

1. 3,5 mm ses kablosunun (ürünle birlikte verilmemektedir) bir ucunu mobil cihazınızdaki kulaklık jakına 
bağlayın.

2. 3,5 mm ses kablosunun diğer ucunu hoparlörün arkasındaki AUX konektörüne bağlayın.

3. Hoparlörün üstündeki AUX düğmesine dokunun.

Işık çubuğu sürekli beyaz renkle yanar ve sonradan söner.
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IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Beyaz Yanıp Sönen Işık Wi-Fi’a bağlanıyor

Sürekli Beyaz ve Sonradan Sönme Wi-Fi’a bağlandı



IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Mobil cihaza bağlanmaya hazırMavi Yanıp Sönen Işık

Beyaz Yanıp Sönen Işık
.
.

Sürekli Beyaz ve Sonradan Sönme Mobil cihaza bağlandı

İki Kez Mavi Yanıp Sönen Işık Cihaz listesi temizlendi

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Sürekli Beyaz ve Sonradan 
Sönme Bir AUX kaynağına bağlandı



Sönük Alexa boşta

Beyaz ışık ortaya doğru kayıp 
sonradan sürekli yanıyor

Alexa dinliyor

Beyaz ışık kenarlara doğru kayıyor Alexa dinliyor

Yanıp sönen beyaz ışık (tamamen) Alexa konuşuyor

Yanıp sönen sarı ışık Alexa’dan bildirim

Sürekli kırmızı Mikrofon kapalı

Mikrofon kapalı göstergesi

GÖSTERGE FAALİYETİ SİSTEM DURUMU
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Mikrofon kapalı 
göstergesi



IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Sürekli sarı Wi-Fi kurulumu devam ediyor

Beyaz ışık sağdan sola kayıyor Güncelleme indiriliyor

Beyaz ışık soldan sağa kayıyor Hoparlör güncelleniyor

Dört defa sarı ışık yanıp sönüyor
Kaynak hatası - Bose Music 
uygulamasına bakınız

Dört  defa  kırmızı  ışık  yanıp
sönüyor

İstek geçici olarak kullanılamıyor - daha
sonra tekrar deneyin

Sürekli kırmızı
Hoparlör hatası - Bose müşteri 
hizmetleri ile iletişime geçin
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HOPARLÖ R EKRANI

Hoparlör ekranı, hoparlör bilgisini ve simgelerin yanı sıra o esnada yayınlanan servis, albüm 
ve sanatçıyı gösterir.

SAATİ AYARLAMAK

Saati ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın.

EKRANIN KAPATILMASI
Ekran her zaman açıktır. Ekranı kapatmak için:
1. Bose Music uygulamasını kullanarak saati devre dışı bırakın.
2. Hoparlörü manuel olarak ağ beklemeye alın (bkz. sayfa 12)

Gösterim
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GELİŞMİŞ  ÖZELL İKLER

WI-FI ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK/ETKİNLEŞTİRMEK
Oynat/Duraklat   düğmesine  ve  Bluetooth   düğmesine,  beyaz  ışık  ortaya  kayıp,  iki  defa  yanıp

sonrasında tamamen sönene kadar basılı tutun.  

Oynat/Duraklat

Bluetooth düğmesi
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BAKIM VE ONARIM

HOPARLÖRÜN TEMİZLENMESİ

Hoparlörün dış yüzeyini yumuşak kuru bir bezle silin.

DİKKAT:

Hoparlörün yakınında herhangi bir  sprey kullanmayın. Alkol,  amonyak veya aşındırıcı  maddeler
içeren solventler, kimyasallar veya temizlik solüsyonları kullanmayın.

Deliklerden içeri herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.

YEDEK  PARÇALAR/AKSESUARLAR
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir. Aşağıdaki adresleri ziyaret 
edin: worldwide  .Bose.com/Support/HS500

SINIRLI GARANTİ

Hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. global.Bose.com/warranty adresinden web sitemizi ziyaret 
ederek sınırlı garanti ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.
Ürününüzün kaydı ile ilgili talimatlar için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. Cihazın 
kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.
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BELİRTİ ÇÖZÜM

Hoparlör açılmıyor

Güç kablosunu farklı bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.

Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye bekleyin ve sıkıca tekrar AC (şebeke) çıkışına 
takın.

Hoparlör kurulum sırasında 
cevap vermiyor

Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun.

Bose Music uygulaması mobil 
cihazda çalışmıyor

Bose Music uygulamasının mobil cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun. 
worldwide.Bose.com/Support/HS500

Mobil cihazınızdan Bose Music uygulamasını silin, uygulamayı yeniden yükleyin (bkz. 
sayfa 13).
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BELİRTİ ÇÖZÜM

Hoparlör Wi-Fi ağına bağlanmıyor

Bose Music uygulamasında, doğru ağ ismini seçin ve ağ şifresini girin.

Hoparlör ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi ağı bilgileriniz değişti ise, bkz. sayfa 14. Kurulum için kullandığınız mobil cihazda
Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
Mobil cihazınızda açık olan diğer uygulamaları kapatın.
Modeminizin 2.4 GHz ve 5GHz bantlarını desteklemesi halinde, hem mobil cihazınızın
hem de hoparlörün aynı banda bağlı olduğundan emin olun.

NOT : Doğru banda bağlandığınızdan emin olmak için her bir banda benzersiz bir isim
verin.

Modemi sıfırlayın.

Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye 
bekleyin ve sıkıca tekrar AC (şebeke) çıkışına takın. Uygulamayı indirin ve kurulumu 
yeniden başlatın.

Ses  aralıklı  olarak  çalıyor  veya
hiç ses yok

Kulaklıkların ve mobil cihazın ses seviyesini yükseltin.
Diğer ses veya video yayınlama uygulamalarını durdurun.
Farklı bir kaynağa geçin.
Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses oynatın.
Uygun bir Bluetooth mobil cihazı kullandığınızdan emin olun.
NOT : Hoparlör ile Bluetooth kulaklıklara bağlanamazsınız.

Mobil cihazınızı yeniden başlatın.

Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye bekleyin ve sıkıca tekrar AC (şebeke) çıkışına 
takın.

Kulaklık mobil cihaza 
bağlanmıyor

Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini kapatın ve sonra tekrar açın. Bluetooth 
listesinden hoparlörü silin. Yeniden bağlayın.

Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 22).

Uygun bir Bluetooth mobil cihazı kullandığınızdan emin olun.

NOT : Hoparlör ile Bluetooth kulaklıklara bağlanamazsınız.

Mobil cihazınızın Bluetooth cihaz listesinden hoparlörü kaldırın ve tekrar bağlanın 
(bkz. sayfa 22).

Hoparlör cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 24).
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BELİRTİ ÇÖZÜM

Hoparlörü farklı bir Bose 
hesabına eklemek istediğimde 
göremiyorum

Bose Music uygulamasını kullanarak hoparlörünüzde paylaşımın etkin olduğundan 
emin olun.

Hoparlör ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olunuz.

Bose Music uygulamasını kullanarak Alexa’nın kurulu olduğundan emin olun (bkz. 
sayfa 18).

NOT : Hoparlör, Bose Music Uygulaması ile Wi-Fi ağınızda kurulu ve ağınıza bağlı 
olmalıdır.

Amazon Alexa’nın ülkenizde mevcut olup olmadığını öğrenin.
Amazon Alexa cevap vermiyor Mikrofon kapalı göstergesinin kırmızı renkli olmadığından emin olun. Mikrofonu açmak

için  üzerine dokunun.

Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz ismi söylediğinizden emin olun. Eğer
birden fazla hoparlör aynı isme sahip ise, Alexa uygulamasında belirlenmiş olan ismi
kullanın veya Bose Music uygulaması içerisinden ismi değiştirin.
İlave destek için: worldwide.Bose.com/Support/HS500

HOPARLÖRÜ SIFIRLAMA
Fabrika ayarlarına sıfırlama, tüm kaynak, ses ve ağ ayarlarını soundbardan siler ve orijinal fabrika 
ayarlarına geri döndürür.

Sesi azaltma düğmesine - ve AUX düğmesine 10 saniye boyunca ışık çubuğu ortaya kayıp, iki kez 
yanıp sönerek sonrasında tamamen sönene kadar basılı tutun.

AUX Tuşu

Hoparlör yeniden başlatılır. Sıfırlama tamamlandığında, ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

Hoparlör ağ ve ses ayarlarını geri yüklemek
Bose Music uygulamasını kullanarak hoparlörü ayarlayın (bkz. sayfa 13).
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Ses azaltma
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