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Bose®

  

Companion® 50 
multimedya  

hoparlör sistemi



Güvenlik bilgileri için, kutunun içindeki Önemli Güvenlik Talimatları’na
başvurun.
İpucu: Optimum performans için, hoparlörlerin her birini kendinizden eşit uzaklığa

ve birbirlerinden 61 cm’den (24 inç) uzak olmayacak şekilde yerleştirin.
 

 

Türkçe

�Ses kablosunu Acoustimass® modülündeki    konektörüne
ve bilgisayarınızdaki Headphone Out (Kulaklık Çıkışı), Speaker
Out (Hoparlör Çıkışı) veya Line Out (Çıkış) konektörüne takın.

� Kontrol podu kablosunu Acoustimass® modülündeki 
konektörüne takın.

� Sol hoparlörün beyaz fişini Acoustimass® modülündeki 
konektörüne takın.

�Sağ hoparlörün kırmızı fişini Acoustimass® modülündeki 
konektörüne takın.

�Elektrik fişi kablosunu Acoustimass® modülündeki  
konektörüne takın. Sistemin elektrik fişini ana şebekeye bağlı 
bir elektrik prizine takın.

�Hoparlör sistemini çalıştırmak için kontrol podunun üstüne 
dokunun. Güç ışığı yanacaktır. Sistemi kapatmak veya sessize
almak için tekrar dokunun.
Volümü ayarlamak için kontrol podunun üst bölümündeki dış 
bantı çevirin. En iyi volüm kontrolü için, bilgisayarınız ve müzik 
uygulamalarınızın volüm kontrollerini maksimum seviyenin yüzde 
75’ine ayarlayın; sonra da hoparlörlerinizin volüm seviyesini 
ayarlayın.

�Bası ayarlamak için  düğmesini çevirin. Bası arttırmak
için sağa veya azaltmak için sola çevirin.

 Kulaklıkları kontrol podundaki       konektörüne takın. Başka bir ses 
cihazını dinlemek için, cihazı       konektörüne takın.

Enerji tasarrufu modunda (30 dakika boyunca inaktif kalması 
durumunda) güç ışığı sönükleşir. Sistem,bilgisayarınız veya diğer 
ses cihazınızdan müzik çalmaya başladığında otomatik olarak açılır.
Hoparlörlerinizi yumuşak, kuru bir bezle silin. Yakınlarında sıvı sprey 
kullanmayın. Grilleri nazikçe elektrikli süpürge ile temizleyebilirsiniz.
Eğer kontrol podunun altı masaya yapışkanlığını yitirirse, zemin
yüzeyini temizlemek için havsız, suyla hafif nemlendirilmiş bir bez
kullanın.

Sorun giderme
• Hoparlör(ler)den düşük ses veya ses gelmiyor:
•  Hoparlörlerin açık olduğundan emin olun
• Hoparlörlerin volümünü ayarlayın
• Tüm kabloların tamamen takılı olduğundan emin olun
• Elektrik kablosunun takılı olduğundan emin olun.
•  Bilgisayar veya diğer kaynağın sessize alınmamış olduğundan emin

olun
•  Bilgisayar ve diğer kaynaklarının volümünü maksimum seviyenin

yüzde 75’ine ayarlayın  
•  Bilgisayarın ana volüm kontrolünü ayarlayın
•  Müzik uygulamasının volümünü ayarlayın
•  Bilgisayar klavyesi üzerinden volümü ayarlayın
• Medya oynatıcısının volümünü ayarlayın

 Ses bozuk veya parazitli geliyor:
 Kaynağın volümünü azaltın; hoparlörlerin volümünü arttırın

Hiçbir kaynak çalmazken arka plandan gürültü geliyor:
 Hoparlörlerin volümünü azaltın; diğer kaynakların (bilgisayar,
medya oynatıcısı) volümünü azaltın

Hoparlörler: 
8.6"Y x 5.5"G x 3.6"D  
(21.9 cm x 13.9 cm x 9.1 cm) 
1.45 lb (660 g)

Kontrol podu: 
1.2"Y x 2.4"D  
(3.1 cm x 6.2 cm)
Kablo ile .38 lb (175 g)

Acoustimass® modülü:
8.6"Y x 6.8"G x 13.7"D  
(21.8 cm x 17.3 cm x 34.8 cm)
10.14 lb (4.6 kg)

Sisteminizi kaydettirmek için
http://global.Bose.com/register adresini ziyaret edin

Kayıtlarınız için doldurun ve saklayın:
Model numarası: ___________________________________
(Acoustimass  modülünün arka panelinde bulunabilir)®  
Seri Numarası: ____________________________________
Lütfen satış fişinizi saklayın.
Companion, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı tescilli 
markasıdır.

 
 


