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Kullanım belirtileri
Güneş gözlükleri (reçetesiz), bir insan tarafından gözlerini parlak güneş ışığından korumak için 
giyilmesi amaçlanan ama kırılma düzeltmesi amacı güdülmeyen, gözlük çerçeveleri veya 
abzorbe eden, yansıtıcı, hafif boyalı, polarize eden, veya ışığa duyarlı hale getirilen cihazlardır. 
Bu cihaz reçetesiz satışlar için uygundur.

Kullanım için talimatlara bakın.

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

Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.

2. Bu talimatları saklayın.

3. Tüm uyarılara dikkat edin.

4. Tüm talimatlara uyun

5. Cihazı su yakınında kullanmayın.

6. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.

7. Yıldırım fırtınaları veya uzun süre kullanılmadığı durumlarda ürünü fişten çekiniz.

8. Tüm onarım hizmetleri için nitelikli personale başvurun. Güç kablosunun veya fişinin zarar
görmesi, cihazın üstüne sıvı dökülmesi veya içine cisim girmesi, ürünün yağmura veya neme
maruz kalası, normal çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi,cihazın herhangi bir şekilde
hasar görmesi durumunda servise götürülmesi gerekir.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI

• Frames'i yüksek bir ses seviyesinde uzun bir süre KULLANMAYIN.
– İşitmenize zarar vermeyi önlemek için, kulaklıkları rahat, orta bir ses seviyesinde kullanın.

– Frames'i takmadan veya kulaklarınıza yakın bir yere koymadan önce cihazınızın ses
seviyesini alçaltın, sonrasında rahat bir dinleme seviyesine ulasana kadar yavasça sesi
yükseltin.

• Araba kullanırken dikkatli olun ve mobil telefonlarla ilgili geçerli yasaları takip edin.

• Bisiklete binmek veya trafik, şantiye veya demir yolları içinde veya yakınında yürümek gibi
dikkatinizi gerek kılan aktiviteleri yaparken Frames'i kullanıyorsanız sizin ve
etrafınızdakilerinin güvenliğine yoğunlaşın. Frames'i çıkarın veya volüm seviyesini, alarm ve
uyarı sinyalleri gibi, etrafınızdan gelen sesleri duyabileceğiniz bir seviyeye ayarlayın.

• Eğer kulaklıklardan alışılmadık yüksek bir gürültü geliyorsa Frames'i KULLANMAYIN. Böyle bir
durumda Frames'i kapatın ve Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

• Eğer Frames'de bir ısınma hissederseniz veya ses kaybı yaşarsanız kulaklıkları hemen çıkarın.

• Aşırı ısınma nedeniyle yanıklar gibi kisisel yaralanmalara veya maddi hasara sebep
olabileceğinden, mobil telefon adaptörlerini kulaklıklarınızı uçak koltuklarının jaklarına
bağlamak için KULLANMAYIN.
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Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için 
uygun degildir.

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

• 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 gibi 
çıplak ateş kaynakları KOYMAYIN.

• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.

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

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

• Frames'i şarj olurken TAKMAYIN.

• Her kullanıştan sonra yanında gelen bez çantasıyla veya kuru bir bezle lensin iki tarafını ve 
Frames'in her kısmını silin.

ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
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NOTE: 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 Industry 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 Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile 
uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Üründeki şarj edilebilir lityum-iyon bataryasını çıkarmayı DENEMEYİN. Çıkarma işlemi için lokal 
Bose bayiniz veya diğer bir nitelikli profesyonele başvurun.

QTY: 1 EA

M  
Üretilen firma:  
Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701

Ambalajı zarar görmüşse kullanmayınız.

p -20C l +60C

Bu ürün ANSI Z80.3 ve ISO 12312-1 standartlarıyla uyumludur.

Lensler geçerli hükümet gereksinimleri ile uyumludur ancak parçalanmaz değildir.

Hafif boyalı göz aksesuarı gece araba kullanırken kullanılması önerilmez.

Ürün UVA ve UVB ışık enerjilerinin %99'undan fazlasını bloke etmek için tasarlanmıştır. Bu 
ürün ANSI Z80.3:2015 ile uyumludur.

Alto veya Rondo ürünleriyle sadece Bose tarafından onaylanan lensler kullanılmalıdır.

MEVZUAT BİLGİSİ

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın 
Model ve seri numaraları, sol sapta bulunmaktadır.
Seri numarası: _______________________________________________________________ 
Model numarası: _____________________________________________________________ 
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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Apple, Apple logosu, ve Siri 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.

Google, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Bose ve Bose Frames Bose Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez,  
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

YASAL BİLGİ

Güvenlik Bilgisi
Bu ürün Bose Connect uygulamasına bağlandığında Bose'dan otomatik güvenlik 
güncellemeleri alabilir. Otomatik güvenlik güncellemelerini mobil uygulamadan almak 
için ürünün kurulumunu Bose Connect uygulaması üstünden tamamlamanız 
gerekmektedir. Kurulum işlemini tamamlamazsanız Bose'nin btu.bose.com adresinde 
sağladığı güvenlik güncellemelerini yüklemekle yükümlüsünüz.
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WHAT’S IN THE CARTON

İÇİNDEKİLER
Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:

Bose Frames Taşıma çantası

Şarj kablosu Bez çantası

NOT: Eğer ürünün herhangi bir yeri zarar görürse kullanmayın. Tescilli Bose bayi veya 
Bose müşteri servisleriyle iletişime geçin.

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

KUTUDA NE VAR
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Frames'i açma
Medya oynatımı kontrolü  
Bluetooth fonksiyonları kontrolü
Arama fonksiyonları kontrolü

AÇMA
Sağ sağtaki butona basın.

Durum ışığı 2 saniye kadar beyaz yanar ve Bluetooth bağlantı durumuna (bkz. 
sayfa 15) göre yanar. Sesli bir yönlendirme pil seviyesini ve Bluetooth bağlantı 
durumunu belirtir.

Açma

Durum ışığı

FRAMES KONTROLLERİ
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KAPAMA

Frames'i iki saniye boyunca ters çevirin.

Durum ışığı bir süre beyaz yanıp sönecektir.

NOT: Frames kapandıktan sonra her türlü oynatabilirsiniz.

OTOMATİK KAPANMA
Otomatik kapanma Frames kullanılmadığında şarjını muhafaza eder.Frames 
ses oynatılmadığı ve 5 dakika kadar hareket ettirilmediğinde kapanır.

Frames'i açmak için sağ saptaki butona basın.

Açma

.

FRAMES KONTROLLERİ
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FRAME FONKSİYONLARI

Medya oynatma fonksiyonları
Sağ saptaki buton medya oynatımını kontrol eder.

Medya oynatımını kontrol

FONKSİYON NE YAPMALI

Oynat/Duraklat Bir kere bas.

İleri atlat İki kere bas.

Geri atlat Üç kere bas.

Volüm fonksiyonları
Volümü arttırmark veya azaltmak için mobil cihazınızdaki veya Bose Connect 
uygulamasındaki volüm kontrollerini kullanın. 

FRAMES KONTROLLERİ
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Arama fonksiyonları
Arama fonksiyonları için buton ve mikrafon sağ sapta bulunur. 

Telefon aramalarını kontrol et

Mikrafon

FONKSİYONLAR NE YAPMALI

Aramaya cevap ver Bir kere basın.

Aramayı sonlandır Bir kere basın.

Gelen aramayı reddet 1 saniye kadar basılı tutun.

İkinci bir gelen aramayı 
cevapla ve mevcut 
konuşmayı beklemeye al

Arama sırasında, bir kes basın.

İkinci bir gelen aramayı reddet 
ve mevcut konuşmada kal

Arama sırasında, 1 saniye kadar basılı tutun.

İki arama arasında geçiş yap İki aktif konuşma varken iki kere basın.

Konferans araması yarat İki aktif konuşma varken 1 saniye kadar basılı tutun.

FRAMES KONTROLLERİ
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Sesli kontrole erişim
Frames mikrafonları mobil cihazınızdaki mikrafonların bir uzantısı gibi çalışır. Sağ 
saptaki butonu kullanarak aramalara cevap verebilir, arama yapabilir veya Siri veya 
Google Assistant'a müzik çalmasını, hava durumunu anlatmasını, maçın sonucunu 
söylemesini veya daha fazlasını isteyerek, cihazınızdaki sesli kontrol yeteneklerine 
erişebilirsiniz. 

Cihazınızdaki sesli kontrole erişim için butona basılı tutun.

Sesli kontrolün aktif olduğunu belirten bir ton duyacaksınız.

Sesli kontrole erişin

FRAMES KONTROLLERİ
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FRAMES'İ ŞARJ ETMEK

1. Şarj kablosundaki pinleri sağ sapta bulunan şarj portuyla aynı hizaya getirin.

NOT: Pinler Frames'in başarıyla şarj olabilmesi için doğru şekilde şarj portuyla
hizalanmalıdır.

2. Pinleri manyetik olarak yerlerine oturuncaya kadar hafifce şarj portuna bastırın.

3. Diğer ucunu bir USB şarj adaptörüne veya açık olan bir bilgisayara bağlayın.

UYARI: Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (e.g., UL, CSA, VDE,
CCC) karşılayan ajans onaylı güç üniteleriyle kullanın.

Şarj olurken durum ışığı beyaz yanıp söner (bkz. sayfa 15). Pil tam şarj
olduğunda durum ışığı sürekli beyaz yanar.

NOTLAR: 

• Frames şarj olurken ses vermez.

• Şarj olurken Frames'i takmayın.

PİL
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Durum ışığı sağ sapda bulunmaktadır.

Durum ışığı

BLUETOOTH BAĞLANTI DURUMU
Mobil cihazlar için Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

GÖSTERGE AKTİVİTESİ SİSTEM DURUMU

Yavaşça yanıp sönen beyaz Bağlanmaya hazır/Bağlanıyor

Hızlı yanıp sönen beyaz Bağlı

ŞARJ DURUMU
Frames enerjiye bağlandığında pil şarj seviyesini gösterir.

GÖSTERGE AKTİVİTESİ SİSTEM DURUMU

Sürekli beyaz Tam şarjlı

Yanıp sönen beyaz Şarj oluyor

NOT:⁄ Bir Apple cihazına bağlanılmışsa cihaz Frames pil seviyesini ekranın sağ üst 
köşesinde ve bildirimler merkezinde gösterecektir. 

FRAMES DURUMU
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Sesli yönlendirmeler Bluetooth bağlantı sürecinde sizi yönlendirir, pil seviyesini 
bildirir, ve bağlanılan cihazı tanımlar.

SESLİ YÖNLENDİRME BİLDİRİMLERİ

Arama bildirimleri
Sesli bir yönlendirme gelen aramaları ve arama durumlarını bildirir.

Batarya bildirimleri
Frames'i açtığınız her seferinde sesli bir yönlendirme pil seviyesini bildirir. 
Frames'i kullandığınızda ve pil seviyesi düşük olduğunda "Battery low, please 
charge now" (Pil seviyesi düşük, lütfen şarj edin") uyarısını duyarsınız.

SESLİ YÖNLENDİRMELERİ DEVRE DIŞI BIRAK
Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakmak / devreye almak için Bose Connect 
uygulamasını kullanın.

NOT: Sesli yönlendirmeleri devreden çıkarmak bildirimleri devreden çıkarır.

SESLİ  BİLDİRİMLER
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Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefonlar, tabletler ve diz üstü bilgisayarlar gibi, 
mobil cihazlardan sesli yayını yapmanızı sağlar. Bir cihazdan ses yayını yapmanız için 
öncelikle cihazınızı Frames'e bağlamanız gerekmektedir.

BOSE CONNECT UYGULAMASINI KULLANARAK MOBİL CİHAZINIZI 
BAĞLAYIN (ÖNERİLEN)
Bose Connect uygulamasını indirin ve uygulamadaki talimatları takip edin.

BOSE
CONNECT

Bağlandığınızda, “Connected to <mobile device name>” ("<mobil cihaz adı> 
bağlandığınız") bildirimini duyacaksınız ve durum ışığı hızlıca iki kere yanıp sönüp 
sönecektir.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI
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MOBİL CİHAZINIZDAKİ BLUETOOTH MENÜSÜNÜ 
KULLANARAK BAĞLANIN

1. Frames'i kapatın (bkz. sayfa 10).

2. “Ready to connect” ("Bağlanmaya hazır") bildirimini duyana ve durum ışığı
yavaşça yanıp sönene kadar sağ saptaki butona basılı tutun.

Durum ışığı

Mobil cihazı bağlayın

3. Cihazınızda Bluetooth özelliğini devreye alın.

İPUCU: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

4. Cihaz listesinden Frames'inizi seçin.
İPUCU: Bose Connect uygulamasında Frames'iniz için girdiğiniz ismi arayın.

Eğer Frames'inize isim vermediyseniz varsayılan isim belirir.

BOSE FRAMES

Bağlandığınızda, “Connected to <mobile device name>” ("<mobil cihaz adı> 
bağlandığınız") bildirimini duyacaksınız ve durum ışığı hızlıca iki kere yanıp 
sönüp sönecektir.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI
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MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESİN
Mobil cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose Connect uygulamasını kullanın.

İPUCU:  Cihazınızın bağlantısını kesmek için Bluetooth ayalarını da 
kullanabilirsiniz.  Bluetooth özelliğini devreden çıkarmak bütün cihazların 
bağlantılarını keser.

MOBİL BİR CİHAZI YENİDEN BAĞLAYIN
Frames açıldığında en son bağlandığı cihaza yeniden bağlanmaya çalışır.

NOT: Cihaz menzil içinde (30 ft. or 9 m) ve açık olmalıdır. 

FRAMES'İN CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN
1. Frames'i kapatın (bkz. sayfa 10).

2. “Bluetooth device list cleared” ("Bluetooth cihaz listesi temizlenmiştir")
bildirimini duyana ve durum ışığı yavaşça beyaz yanıp sönene kadar 10
saniye sağ saptaki butona basılı tutun.

3. Frames'inizi cihazınızın Bluetooth listesinden silin.

Bütün cihazlar temizlenmiştir, ve Frames bağlanmaya hazırdır.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI
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FRAMES'İ SAKLAMA
Kolay, pratik saklama için Frames içe doğru katlanır.

1. Sapların düz durması için lenslere doğru içe katlayın.

2. Frames'i çantasına lenslerin çantasının ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

NOTLAR: 

• Kullanmadığınızda Frames'i kapatmayı unutmayın.

• Bir aydan fazla bir süre saklayacağınız durumlarda pilin tam şarj olduğundan
emin olun.

KORUMA VE BAKIM
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FRAMES BAKIMI
Frames ve bez çantası periyodik olarak bakıma ihtiyaç duyabilir.

KOMPONENT BAKIM TALİMATLARI

Frames

Her kullanıştan sonra kuru bir bezle lensin iki tarafını ve Frames'in her 
kısmını silin.

UYARILAR: 

• Alkol, amonyak veya aşındırıcı içeren herhangi bir sprey, çözücü
madde, kimyasal veya temizlik solüsyonu KULLANMAYIN.

• Hiç bir açıklığa sıvı akmasına izin VERMEYİN.

Bez çanta
1. Soğuk suda elle yıkayın.

2. Kuruması için asın.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş 
edilebilir.

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

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

Ürününüzü kayıt ettirmek için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin.
Cihazınızın kaydedilmemesi sınırlı garanti hakkınızı etkilemeyecektir.

KORUMA VE BAKIM
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SERİ VE REFERANS NUMARALARI LOKASYONLARI
Sol gözlük sapının iç kısmında seri numarası bulunur, ve sağ gözlük sapının iç 
kısmında referans numarası bulunur.

Seri numarası Referans numarası

KORUMA VE BAKIM
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ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN
Eğer Frames'le problem yaşıyorsanız, önce şu çözümleri deneyin:

• Frames'i çalıştırın (bkz. sayfa 9).

• Durum ışığının durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 15).

• Mobil cihazınızın Bluetooth eşleştirmeyi desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa
17).

• Bose Connect uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemelerini çalıştırın.

• Pili şarj edin (bkz. sayfa 14).

• Mobil cihazınızdaki ve müzik uygulamasındaki volümü arttırın.

• Farklı bir mobil cihazı bağlayın (bkz. sayfa 17).

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

PROBLEM NE YAPMALI

Frames mobil cihaza 
bağlanmıyor

Cihazınızda:

• Bluetooth özelliğini kapatıp geri açın.

• Cihazınızdaki Bluetooth listesinden Frames'i silin. Tekrar
bağlanın (bkz. sayfa 17).

Cihazınızı Frames'e yakınlaştırın ve parazitlerden uzaklaştırın.

Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 17).

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

Frames cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 19). Tekrar 
bağlanın.

Bose Connect 
uygulaması cihazda 
çalışmıyor

Bose Connect uygulamasının cihazınızla uyumlu olduğundan 
emin olun. Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Frames

Bose Connect uygulamasını cihazınızda silin ve uygulamayı 
yeniden yükleyin (bkz. sayfa 17).

Ses yok

Sesin oynadığından emin olmak için mobil cihazınızda oynata 
basın.

Cihazınızı Frames'e yakınlaştırın ve parazitlerden uzaklaştırın.

Farklı bir müzik kaynağını kullanın.

Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 17).

SORUN GİDERME
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PROBLEM NE YAPMALI

Kötü ses kalitesi

Farklı bir müzik kaynağı kullanın.

Farklı bir cihaza bağlanın.

Cihazınızı Frames'e yakınlaştırın ve parazitlerden 
uzaklaştırın.

Cihazınızda veya müzik uygulamasında her türlü ses 
iyileştirici özellikleri kapatın.

Frames şarj olmuyor

Şarj kablosundaki pinlerin Frames'in şarj portuyla doğru bir 
şekilde hizalandığından ve manyetik olarak yerine tam 
oturduğundan emin olun. 

Şarj kablosunun iki ucunu da güvenliğe alın.

Frames yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa oda 
socaklığına dönmesine izin verin ve yeniden şarj etmeyi 
deneyin.

Şarj kablosunu Frames'den ve USB şarj cihazından veya 
bilgisayarınızdan ayırın. 10 saniye kadar bekleyin ve şarj 
kablosunu yeniden bağlayın (bkz. sayfa 14).

Farklı bir USB şarj cihazı veya bilgisayar deneyim.

Mikrafon ses algılamıyor

Sağ saptaki mikrafon açılımının bloke olmadığından 
emin olun.

Farklı bir arama deneyin.

Farklı bir uyumlu cihazı deneyin.

Cihaz butona basıldığında 
tepki vermiyor

Birden fazla  basımlı fonksiyonlarda: basış hızınızı farklılaştırın.

SORUN GİDERME
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SEMBOLLER VE AÇIKLAMALAR

SEMBOL AÇIKLAMA

l Bluetooth

Kaliforniya Enerji Komisyonu -  Şarj Aleti Enerji Verimliliği

Boğulma tehlikesi

w Müşteri hizmetleri

N Üretim Tarihi

X Dokümantasyon

Ambalaj zarar görmüşse kullanmayın

s İndirilenler

o Forum

p Kuru tutun

Manyetik müdahale

M Üretici

m Telefon

h Referans numarası

Kullanmak için talimatlara bakın

f Seri numarası

l Sıcaklık limiti

W Videolar

Uyarı/Dikkat

ETİKET SEMBOLLERİ
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