
Kullanma Kılavuzu
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Önemli Güvenlik Talimatları
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve ileride kullanmak üzere saklayın.
Tüm Bose ürünleri, yerel, ulusal, federal ve endüstriyel düzenlemelere uygun olarak kullanılmalıdır.

Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve 
elektrik çarpması riski oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.

Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, sistem üzerinde işaretlendiği gibi, kullanıcıya bu kullanma 
kılavuzu içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatlarına işaret eder.

UYARILAR:
•  Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
•   Bu cihazı su damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı dolu nesneleri cihazın 

üzerine veya yanına koymayın. Herhangi bir elektronik üründe olduğu gibi, sistemin herhangi bir parçasına
sıvı dökmemeye dikkat edin. Sıvılar, arızaya ve/veya yangın tehlikesine neden olabilir.

•  Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.

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

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.

DİKKAT:
•    Ürün, iç mekanlarda kullanılmak zorundadır. Açık havada, eğlence araçlarında veya botlarda kullanım

için tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
•   Sistemdeki veya aksesuarlarda herhangi bir modifikasyon yapmayın. Yetkisiz değişiklikler, güvenlik, 

düzenleyici uyum ve sistem performansını riske atabilir.
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Önemli Güvenlik Talimatları
NOTLAR:
•   Ana kablo prizinin veya cihaz bağlama kolunun, kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, söz 

konusu kesme cihazı, çalıştırılabilir konumda kalacaktır.
•   Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.
•  Doğru kablo türü ve duvar içi tesisat için gerekli olan kablolarla ilgili yerel kurulum düzenlemelerini kontrol edin.
•   Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının 

bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
•   Bu ürünü 32° F - 104° F (0° C - 40° C) sıcaklık aralığı içine kullanın.

Önemli Güvenlik Talimatları
1.  Bu talimatları okuyun.
2.  Bu talimatları saklayın.
3.  Tüm uyarılara dikkat edin.
4.  Tüm talimatlara uyun.
5.  Bu cihazı su veya nem içeren ortamlarda kullanmayın.
6.  Sadece kuru bir bez ile temizleyin.
7.  Havalandırma deliklerini kapatmayın. Kurulumunu üreticinin talimatlarına göre yapın.
8.   Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynaklarının ve ısı üreten diğer cihazların 

(amplifikatörler dahil) yakınına kurmayın.
9.    Elektrik kablosunu özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktadaki sıkışmalara 

karşı koruyun ve üzerinde basılmamasını sağlayın.
10.  Sadece üretici tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
11.  Şimşek fırtınaları sırasında ya da cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı zaman fişini çekin.
12.   Tüm bakım hizmetlerinde nitelikli servis personelin e başvurun. Güç kaynağı kablosunun veya 

 prizin zarar görmesi, sıvı dökülmesi, cihazın üzerine nesnelerin düşmesi, cihazın yağmura veya 
neme maruz kalması, olağan şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi cihazın herhangi bir şekilde 
hasar görmesi durumunda, genel bakım gereklidir.

Sadece 2000m’den daha düşük rakımlarda kullanılmak için uygundur.



Mevzuat Bilgisi
Önemli A.B.D. ve Kanada uyumluluk bilgileri
•   Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. 

İşletim, şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen 
işletim dedahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

•   Bu cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur.
•   Bu cihaz, başka antenlerle veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
•   Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula 

bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve (2) istenmeyen işlemlerin neden oldukları dahil her 
paraziti kabul etmek zorundadır.

•   Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için açıklanmış olan FCC ve Industry Canada radyasyona maruz kalma 
sınırları ile uyumludur. Bu cihaz, aktif anten ve vücudunuz arasında minimum 20 cm (8 inç) mesafe olacak 
şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı 
veya çalıştırılmamalıdır.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 teknik spesifikasyonlarına uygundur.

Bose Corporation bu ürünün Direktif 1999/5/EC ve yürürlükteki diğer AB direktif gerekliliklerinin 
 requirtemel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk 
beyanının tamamı şuadreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında bilgi
Bu ekipman FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu 
sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar, ekipman ev ortamında çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı 
uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta 
ve yayabilmekte olup talimatlara göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz görüşmelerinde rahatsız 
edici parazite neden olabilir. Ancak bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. 
Eğer bu donanım radyo veya televizyon sinyal alımında parazite neden olursa (böyle olup olmadığı donanım 
kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcı paraziti düzeltmek için aşağıdaki önemlerden birini alması konusunda 
teşvik edilir:
•  Alıcı anteninin yönünü veya konumunu değiştirin.
•  Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
•  Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
•  Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Bu cihaz 5150’den 5250 MHz bandına çalışırken ortak kanal mobil uydu sistemlerine zarar verecek parazit 
potansiyelini düşürmek için sadece iç mekanda kullanılmalıdır.
Üretim tarihi: Seri numarasındaki kalın harfle yazılmış olan dört rakam üretim tarihini belirtir. İlk rakam 
üretim senesidir; “5” 2005 veya 2015’tir. 2-4 arası rakamlar ay ve gündür; “001” 1 Ocak’tır ve “365” 31 
Aralık’tır.
Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying  
Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi.
AB Ithalatçısı: Bose GP, Castleblayney Road,  Carrickmacross, İrlanda
Tayvan İthalatçısı:  Bose Tayvan Şubesi, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 
3, Taipei, Tayvan, 105.
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Mevzuat Bilgisi

Lütfen kendi kayıtlarınız için doldurun ve saklayın
Seri ve model numaraları sistemin altında bulunabilir.
Seri numarası: ____________________________________________________________
Model numarası: ___________________________________________________________
Satın alma tarihi: ___________________________________________________________
Satış fişinizi bu kullanma kılavuzu ile birlikte saklamanızı öneririz.

iTunes, Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
Bu ürün Microsoft’un bazı fikri mülkiyet hakları tarafından koruma altındadır. Böyle bir teknolojinin 
Microsoft’tan bir lisans olmadan bu ürünün dışında kullanımı veya dağıtımı yasaktır.
Spotify, Spotify AB’nin tescilli ticari markasıdır.

Windows, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri

Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler

Parça Adı
Kurşun
(Pb)

Cıva
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Hekzavalan
(CR(VI))

Polibromlu Bifeniller  
(PBB)

Polibromlu Difenil Eter  
(PBDE)

PCBler X O O O O O

Metal parçalar X O O O O O

Plastik parçalar O O O O O O

Hoparlörler X O O O O O

Kablolar X O O O O O

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.  
O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572’deki limit gerekliliğin 
altında olduğunu gösterir.

X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572’deki 
limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.

App Store, Apple Inc.’in servis markasıdır.
Amazon, Kindle ve Fire, Amazon.com, Inc. veya şubelerinin ticari markalarıdır.
Android ve Google Play, Google Inc.’ın ticari markalarıdır. 
Bluetooth ® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation 
tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

© 2015 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önden yazılı izin alınmaksızın basılamaz,
değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.

iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.’ın tescilli ticari markasıdır.
Bu ürün 3. parti lisanslarına maruz olan Spotify yazılımını kullanır. Bu lisanslar aşağıdaki adreste bulunabilir.
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

SoundTouch ve kablosuz nota tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari 
markalarıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®’ın tescilli ticari markasıdır.
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SoundTouch™ SA-5 amplifikatörünüz hakkında
SoundTouch™ amplifikatör evinizin Wi-Fi® ağı üzerinden herhangi bir oda veya dış 
mekana kablosuz olarak net, oda dolusu ses yayını yapmanın zarif bir yoludur.
SoundTouch™ ile İnternet radyo yayınları, müzik servisleri ve müzik arşivinizden
müzik yayını yapabilirsiniz.
Eğer evinizde Wi-Fi varsa, istediğiniz odada en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmaya 
hazırsınız demektir.

Sistem faydaları
•  İnternet radyosu, müzik servisleri ve müzik arşivinize kablosuz erişimin keyfini çıkarın.
•  Kişiselleştirilmiş ön ayar istasyonları ile sevdiğiniz müziği kolayca dinleyin.
•  Akıllı telefon veya tabletinizi kullanarak kablosuz kurulum.
•  Evinizde halihazırda kurulu olan Wi-Fi ağı ile birlikte çalışır.
•  Bluetooth® cihazlarından müzik yayını.
•  Bilgisayar, akıllı telefon veya tabletiniz için ücretsiz SoundTouch™ uygulaması.
•  Birden fazla odada dinleme deneyimi için istediğiniz zaman daha fazla sistem 

ekleyebilirsiniz.
•  

olanak tanır.

Donanım özellikleri
•  Evinizin her yerinde güçlü ses performansı için seçtiğiniz hoparlörlere, hatta dış

mekan hoparlörlerinize bile, kolayca bağlanır. (Amplifikatörün kendisi her türlü 
kullanımda içeride ve kuru kalmalıdır.)

•  

•  Bir Ethernet konektörü sayesinde ev ağınıza kablolu erişim mümkündür.
•  İki adet terminal konektörü iki çift hoparlör bağlamanıza izin verir.
•  Üç adet AUX IN konektörü medya oynatıcılarından müzik dinlemenize izin verir.

SoundTouch™ uygulaması
•  Sisteminizi akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınız üzerinden kurun ve kontrol edin.
•  Ön ayarları favori müziğinizi çalmaları için SoundTouch™ uygulamasını kullanarak 

kolayca kişiselleştirin.
•  İnternet radyosu, müzik servisleri ve müzik arşivinizi keşfedin.
•  Bluetooth cihazları eşleştirin, bağlanın ve müzik dinleyin. 
•  Amplifikatör çıkışını Stereo (varsayılan) veya Mono olarak ayarlayın.
•  Bağlı cihazların ne olduğunu kolayca görmek için AUX IN konektörlerinin ismini 

değiştirin.
•  Sistemin bas seviyesini ayarlayın.
•  Sistem ayarlarını kontrol edin.

SoundTouch™

Geniş Bose® ses sistemi seçenekleri, her oda için en doğru çözümü seçmenize 

Bose® patentli sinyal işleme özelliği, ton dengesini otomatik olarak ayarlar ve 
böylece neredeyse tüm volüm seviyelerinde dolgun ve zengin bas performansı sunar.
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Sistemi paketinden çıkarma
Kutuyu dikkatlice açın ve aşağıdaki parçaların tümünün kutudan çıktığına emin olun.

Elektrik kablosu

SoundTouch™ SA-5 
amplifikatör

USB kablosu (sadece bilgisayar kurulumu için)

Montaj aparatı Montaj donanımı

Sistem Kurulumu

Sistemin daha sonra taşınması veya saklanması amacıyla kullanmak için kartonu 
ve ambalaj malzemelerini saklayın.
DİKKAT: Boğulma tehlikesini önlemek için, plastik torbaları çocukların 
erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Amplifikatör, bulunduğunuz bölgeye/ülkeye uygun olan AC (ana şebeke) 
elektrik kablosu ile birlikte gelir. Sadece beraberinde verilen AC (ana şebeke)
elektrik kablosunu kullanın. Eğer kablo sizin AC (ana şebeke) elektrik 
çıkışınıza uymazsa, fişte hiçbir şekilde değişiklik yapmaya çalışmayın.
Yardım için Bose Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Not:  Eğer sistemin bir parçası hasar görmüşse, bu parçayı kullanmayın. Yetkili 
Bose® satıcınıza başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini arayın. İletişim 
bilgileri için lütfen ambalajla gelen iletişim listesine bakın.
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Sistem Kurulumu

Amplifikatörün kurulumu
Amplifikatörü bir elektrik prizine yakın, sağlam bir yüzeye yerleştirin.
İpucu:  Duvar montajı talimatları için 25. sayfaya başvurun.

Amplifikatörün hoparlörlerinize yakın olması gerekmez.

Kurulum talimatları

Amplifikatör
Yerleşimi

•  Amplifikatörü bir rafa yerleştirin veya duvara monte edin.
•  Amplifikatörün montajını iç mekanda, bir elektrik prizi yakınına yapın.
UYARILAR:
•  Amplifikatörü maksimum ortam sıcaklığının 40°C (104°F) olduğu bir 

yere yerleştirin.
•  En iyi performans için amplifikatör iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir.
•  Amplifikatörü, tamamen kapalı bir yere yerleştirmeyin. Eğer yeterli 

havalandırma sağlanmazsa, amplifikatör kendi sıcaklığını kontrol 
altına almak için ses seviyesini otomatik olarak azaltacaktır.

•  Amplifikatörü etrafında minimum 75 mm (3 inç) havalandırma alanı 
olacak şekilde yerleştirin.

•  Birden fazla amplifikatörü üst üste yerleştirmeyin. Eğer birden fazla
amplifikatör kullanıyorsanız, yan yana yerleştirin.

Duvar Montajı •  Amplifikatör ile gelen montaj aparatı ve donanımı kullanın (bkz. 25. sayfa). 
•  Dikey montaj: amplifikatörü askı aparatına Wi-Fi® göstergesi altta

olacak şekilde takın; konektör paneli yukarıda olmalıdır.
•  Yatay montaj: amplifikatörü aparata konektör paneli sağda veya solda 

olacak şekilde takın.
•  Amplifikatörü tavana monte etmeyin.

Hoparlör
Bağlantıları

UYARILAR:
•  Sadece amplifikatörsüz hoparlörler kullanın. Herhangi bir amplifikatörlü 

hoparlör modeli veya yapısı bağlamayın. Bunu yapmanız ekipmana 
zarar verebilir.

•  Bir çift hoparlörün her biri minimum 4 ohm’a ihtiyaç duyar.
•  İki çift hoparlörün her biri minimum 8 ohm’a ihtiyaç duyar.

Hoparlör kablosu önerileri

Maksimum Uzunluk Alan
30 ft. (9 m) 18 (0.82 mm2)
45 ft. (14 m) 16 (1.3 mm2)
70 ft. (21 m) 14 (2.0 mm2)

Hoparlörleri yerleştirme
Hoparlör kablolarını amplifikatöre bağlamadan önce hoparlörleri kalıcı yerlerine 
yerleştirin.
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Sistem Kurulumu

Hoparlörleri amplifikatöre bağlama
Hoparlörlerinizi yerleştirdikten sonra, hoparlör kablolarını amplifikatöre bağlayın.
10. sayfadaki “Montaj talimatları” bölümüne başvurun.

Hoparlör kabloları iki yalıtımlı telden oluşur:
•  İşaretli kablo (şeritler, tırtıklar veya renk ile) pozitif (+) terminale bağlanır.
•  Düz kablo negatif (-) terminale bağlanır.

Bir çift hoparlör bağlama
İki çift hoparlör bağlamak için 13. sayfaya başvurun.
1. Amplifikatörün bir elektrik prizine takılı olmadığından emin olun.
2. SPEAKERS OUT konektöründen bir terminal blok konektörünü çıkarın.
3. Hoparlör kablolarını bağlayın:

A. Sol hoparlörün işaretli kablosunu + L pozitif terminale ve işaretsiz 
kabloyu L – negatif terminale takın.

B. Sağ hoparlörün işaretli kablosunu + R pozitif terminale ve işaretsiz 
kabloyu R – negatif terminale takın.

4. Küçük, düz uçlu bir toravida kullanarak terminaller üzerindeki vidaları sıkıştırarak 
kabloları terminalde sağlama alın.



Sistem Kurulumu
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5. Terminal blok konektörünü SPEAKERS OUT konektörüne yeniden takın.

6. Kabloların diğer ucunu hoparlörlerinize bağlamak için amplifikatörsüz 
hoparlörlerinizin kullanım talimatlarına bakın.
Not: İşaretli kabloların pozitif terminallere bağlandığından emin olun.

İpucu: Hoparlör kablosu bağlantılarını dış mekanlarda korumak için TRV bant 
gibi bir silikon kalafat malzemesi kullanın. Bu malzeme hırdavatçılarda 
bulunabilir.
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Sistem Kurulumu
İki çift hoparlör bağlama
Geniş bir alanda dolu dolu ses elde etmek için veya aynı içeriği farklı odalarda 
çalmak için amplifikatöre iki çift hoparlör bağlayabilirsiniz.
Her bir çift hoparlör minimum 8 ohm nominal empedansa ihtiyaç duyar.
11. sayfadaki “Bir çift hoparlör bağlama” bölümündeki talimatları takip edin, ama
terminal bloklarına iki çift hoparlör bağlayın:
•  Bir çift hoparlörü A terminali blokuna bağlayın.
•  İkinci çift hoparlörü B terminali blokuna bağlayın.
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Sistem Kurulumu

Sistemi elektriğe bağlama
Hoparlör kablolarını amplifikatöre bağladıktan sonra sistemi elektriğe bağlayın.
1. Elektrik kablosunu amplifikatörün POWER konektörüne takın.
2. Elektrik kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.
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SoundTouch™ Kurulumu

Sistemi Wi-Fi® ağınıza ekleme

SoundTouch™ uygulamasını indirme ve yükleme

Bose® SoundTouchTM 
kontrol uygulaması

•  
•  
•  Amazon Kindle Fire kullanıcıları: Android için Amazon Appstore’dan indirin

iOS kullanıcıları: App Store’dan indirin
Android™ kullanıcıları: Google Play™ mağazasından indirin

Eğer ilk kez bir SoundTouch™ sistemi kuruyorsanız, uygulamayı yüklemelisiniz.
Akıllı cep telefonunuz veya tabletinizde, SoundTouch™ kontrol uygulamasını indirin.

Sistemi elektriğe bağladıktan sonra SoundTouch™ uygulamasını ağınıza bağlı akıllı 
cep telefonunuz veya tabletinize indirmeniz ve yüklemeniz gerekmektedir. Uygulama 
sizi sistemi ağınıza bağlamanız sırasında yönlendirir.
Not:  Not: Eğer bir akıllı cep telefonunuz veya tabletiniz yoksa, kurulum için bir bilgisayar 

kullanabilirsiniz. Sayfa 28’e başvurun.

Sistemi varolan bir SoundTouch™ hesabına ekleme
Eğer SoundTouch™’ı başka bir sistem için daha önceden kurduysanız, 
SoundTouch™ uygulamasını tekrar indirmenize gerek yoktur.
1. Akıllı cep telefonu veya tabletinizde uygulamayı açmak için        ikonunu seçin.

2. Başka bir sistem eklemek için EXPLORE > SETTINGS > Systems > 
ADD SYSTEM (KEŞFET>AYARLAR>Sistemler>SİSTEM EKLE) seçimini 
yapın.
Uygulama sizi kurulum sırasında yönlendirir.
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SoundTouch™ Kurulumu

Sistemi yeni bir ağa bağlama
Eğer ağ bilgileriniz değişirse, sistemi yeni bir ağa eklemeniz gerekmektedir.
1. Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızda uygulamayı açın.
2. EXPLORE (Keşfet) panelinden, SETTINGS (Ayarlar) > Systems (Sistemler) 

seçeneğini seçin. 
3. Sisteminizi seçin.
4. CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Bir Wi-Fi Ağına Bağla) seçeneğini seçin. 

Uygulama sizi kurulum sırasında yönlendirir.

Uygulamayı kurduktan sonra, sistemi ağınıza ekleyin:
1. Akıllı cep telefonunuz veya tabletinizde, uygulamayı açmak için

simgesine basın.

2. 

Sistemi evinizin Wi-Fi® ağına bağlama

Uygulama sizi sisteminizi Wi-Fi® ağınıza ekleme süreci boyunca yönlendirir.
Kurulumu tamamlamak için, bir SoundTouch™ hesabı oluşturmak, bir müzik 
arşivi ve müzik servisleri eklemek dahil, uygulamadaki talimatları takip edin.
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Sistem Kullanımı

SoundTouch™ uygulamasını kullanma

Bluetooth® kablosuz teknolojisi
Sisteminiz Bluetooth cihazlardan sisteminize müzik yayını yapmanıza izin veren 
 Bluetooth® kablosuz teknolojisine sahiptir. Bluetooth özelliğine uygulamadan 
erişebilirsiniz.

Yardım alma
 SoundTouch.com

Kullanma kılavuzları, makaleler, ipuçları, özel dersler, bir video arşivi ve soru ve
cevaplarınızı paylaşabileceğiniz sistem sahiplerinden oluşan bir topluluğu kapsayan
bir kullanıcı destek merkezine erişim sağlar.
1. Bir tarayıcı ekranı açın.
2. Adres alanına SoundTouch.com adresini girin.

Uygulama içi yardım
SoundTouch™ müzik sisteminin kullanımı hakkında bilgi almak için:
1. Cihazınızda, uygulamayı açmak için ikonuna basın.
2. Uygulamada EXPLORE > HELP (Keşfet > Yardım) menüsüne girin.

Başka bir akıllı cep telefonu, tablet veya bilgisayar 
kullanarak sistemi kontrol etme

SoundTouch™ uygulaması, SoundTouch™’ı bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan 
veya tabletinizden kurmanızı ve kontrol etmenizi sağlayan bir yazılım uygulamasıdır. 
Uygulamayı kullandığınızda, akıllı cihazınız SoundTouch™ sisteminizin bir uzaktan 
kumandası olur.
Uygulama, sistem ayarlarınızı yönetmenizi, yerel ve global İnternet radyo istasyonlarını  
keşfetmenizi, ön ayarları ayarlamanızı ve değiştirmenizi, sisteme müzik yayını gönder- 
menizi, ne çalındığını görüntülemenizi ve daha pek çok şeyi sağlar.
SoundTouch™ uygulamasını kullanarak sistemi ağınıza kurduktan sonra, müzik  
yayınlarını keşfetmeye ve ön ayarlarınızı kişiselleştirmeye hazır olursunuz.

SoundTouch™ sistemini evinizdeki Wi-Fi® ağına kurduktan sonra, sistemi aynı ağ 
üzerindeki herhangi bir akıllı cep telefonu, tablet veya bilgisayardan kontrol edebilirsiniz.
1. Cihazı sisteminizle aynı ağa bağlayın.
2. SoundTouch™ uygulamasını cihaza indirin ve yükleyin:

•  Eğer bir akıllı cep telefonu veya tablet kullanıyorsanız, 15. sayfaya başvurun.
•  Eğer bir bilgisayar kullanıyorsanız bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin:

 SoundTouch.com/app
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Sistem Kullanımı

Wi-Fi® göstergesini anlama

Wi-Fi® göstergesi Wi-Fi durumunu gösterir.

Gösterge aktivitesi Sistem durumu
Yanıp sönen beyaz Wi-Fi ağına bağlanıyor
Sabit yanan beyaz Sistem açık ve Wi-Fi ağına bağlı
Sabit yanan sarı Sistem kurulum modunda
Yavaş yanıp sönen sarı Wi-Fi ağı ile bağlantı yok
Hızlı yanıp sönen sarı Donanım hatası - Bose teknik servisini arayın
Kapalı Ağa bağlanma devredışı veya sistem Ethernet’e bağlı

Wi-Fi göstergesi
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Ön Ayarlarınızı Kişiselleştirme

Ön ayarlar nasıl çalışır?

Bilmeniz gerekenler
•  Ön ayarları uygulamadan ayarlayabilirsiniz.
•  

•  Bir Bluetooth® yayını veya AUX IN konektörlerine bağlı bir ses cihazını ön ayar 
olarak ayarlayamazsınız.

Bir ön ayar çalma

Bir ön ayar ayarlama
1. Uygulamayı kullanarak sisteme müzik yayınını başlatın.
2. Müzik çalarken, uygulamada bir ön ayara basın ve basılı tutun.

Not: Ön ayarları ayarlamak ve değiştirmek için SoundTouch™ uygulamasını 
kullanmak hakkında bilgi için uygulama içindeki yardıma başvurun.

En sevdiğiniz müzik yayını servislerine, istasyonlara, çalma listelerine, sanatçılara, 
albümlere veya müzik kitaplığınızdaki şarkılara erişim için altı adet ön ayar kişiselleş-
tirebilirsiniz. Böylece SoundTouch™ kumandasındaki bir düğmeye basarak müziğinize 
istediğiniz zaman erişmeniz mümkün olur.

Eğer ön ayar kaynağı iTunes® veya Windows Media Player® müzik arşivi ise, 
müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarın SoundTouch™ sistemi ile aynı ağa 
bağlı olduğundan emin olun.

Uygulamayı kullanarak ön ayarlarınızı kişiselleştirdikten sonra, bir ön ayarı çalmaya  
başlamak için uygulamadaki ön ayar düğmesine basın. Eğer ön ayarlarınızı henüz 
ayarlamadıysanız, uygulamayı başlatın ve ön ayarlarınızı ayarlayın. Yardım için 
uygulamanın Yardım bölümüne bakabilirsiniz.
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Koruma ve Bakım

Wi-Fi® özelliğinin devre dışı bırakılması
Wi-Fi
devre dışı bırakır.

® özelliğinin devre dışı bırakılması aynı zamanda Bluetooth ® özelliğini de 

1. Kontrol düğmesine basın ve basılı tutun (8-10 saniye).

Kontrol düğmesi

2. Wi-Fi göstergesi kapandığında, Kontrol düğmesine basmayı bırakın.

Wi-Fi® özelliğini yeniden etkinleştirme
Wi-Fi özelliğinin yeniden etkinleştirilmesi Bluetooth özelliğini de etkinleştirir.
Wi-Fi göstergesi yanana kadar (2 saniye) Kontrol düğmesine basın.

Sistemi sıfırlama
Fabrika ayarlarına geri dönülmesi tüm kaynak, volüm, ve ağ ayarlarını sistemden 
siler ve sistemi orijinal fabrika ayarlarına geri çevirir.
SoundTouch™ hesabınız—ve ön ayarlarınız—silinmez fakat sistemi kurmak için 
yine aynı hesabı kullanmazsanız sistemle bağlantıları kesilir.
1. Elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Kabloyu tekrar takarken Kontrol düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Wi-Fi göstergesi yanıp sönmeye başladığında düğmeye basmayı bırakın.
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Koruma ve Bakım

Sorun giderme

Sorun Yapılması gerekenler
Ağ kurulumu 
tamamlana-
mıyor

•  Sistemi elektrik prizine takın.
•  Ağ adının ve parolasının doğru olduğundan emin olun.
•   Cihaz ve SoundTouch™ sistemini aynı Wi-Fi® ağına bağlayın. 
•  Sistemi kablosuz yönlendiricinin menzili içine sokun.
•   Kurulum için kullandığınız cihazda (mobil veya bilgisayar) Wi-Fi’ı 

etkinleştirin.
•    Eğer ağ ismi görünmez veya gizli ise, CONNECT TO HOME WI-FI

NETWORK (Ev Wi-Fi Ağına Bağlan) ekranında Manually Connect 
to Another Network (Başka bir Ağa Manüel Bağlan) seçeneğini seçin.

•  Diğer açık uygulamaları kapatın.
•   Eğer kurulum için bir bilgisayar kullanıyorsanız, SoundTouch™ uygula-

ması ve SoundTouch™ Müzik Sunucusu’nun izinli programlar olduğun-
dan emin olmak için güvenlik duvarı (firewall) ayarlarını kontrol edin.

•   SoundTouch.com adresine girmeye çalışarak internet bağlantınızı test edin.
•  Mobil cihazınız veya bilgisayarınızı ve yönlendiricinizi yeniden başlatın.
•   Uygulamayı silin, sistemi sıfırlayın ve kurulumu yeniden başlatın.

Ağ bağlantısı 
kurulamıyor

•  Eğer ağ bilgileriniz değiştiyse veya sisteminizi başka bir ağa bağlamak 
için, uygulama içi yardıma başvurun. 

•  Ağa, bir Ethernet kablosu kullanarak bağlanmayı deneyin.
Ses kesintili
veya ses yok

•  Sistemi mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar gibi olası 
parazit kaynaklarından uzaklaştırın.

•  Diğer müzik veya video yayını uygulamalarını durdurun.
•  Mobil cihazınızı amplifikatöre yakınlaştırın ve parazit kaynakları veya

engellerden uzaklaştırın.
•  Amplifikatörü veya ses cihazınızı kablosuz yönlendiriciye veya ağ 

erişim noktasına yakınlaştırın.
•  Sistem sesinin kesik ya da çok kısık olmadığından emin olun.
•  Elektrik kablosunu çıkarın; bir dakika bekledikten sonra tekrar takın.

İki hoparlörden 
de ses gelmiyor

•  Amplifikatörün AC (şebeke) gücüne bağlı olduğundan emin olun.
•  Elektrik kablosunu çalışan bir elektrik prizine sonuna kadar sokun.
•  SoundTouch™ uygulamasını kullanarak içerik çalın.
•  Amplifikatörün elektrik kablosunu üç dakika boyunca prizden çıkarın. 

Elektrik fişini tekrar prize takın.

Sadece bir 
hoparlör çalıyor

•  Hoparlör kablolarının iyi durumda olduklarından emin olun.
•  Hoparlör kablolarının iki ucunu da sıkıca bağlayın.

Hoparlörlerin
biri hala 
çalmıyor

•  Çalışan hoparlörün kablosunu çıkarın ve çalışmayan hoparlöre takın.
Eğer hoparlör çalışmazsa, problem kabloda değil hoparlörde olabilir. 

•  Hoparlör kablosunu terminal blok konektöründen çıkarın. Diğer 
terminal blok konektörüne takın. Eğer hoparlör çalışırsa, problem
diğer hoparlör kablosunda olabilir. Hoparlör kablosunu değiştirin.
Eğer hoparlör çalışmazsa, problem amplifikatörün o kanalında olabilir.
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Koruma ve Bakım

Sorun Yapılması gerekenler
Sağ ve sol 
stereo kanalları
yanlış 
hoparlörlerden 
duyuluyor

Hoparlör kablosu bağlantılarını kontrol edin:
•  Amplifikatörün SPEAKERS OUT + L - konektöründen çıkan hoparlör

 kablolarını sol hoparlörünüze bağlayın.
•  Amplifikatörün SPEAKERS OUT + R - konektöründen çıkan hoparlör 

 kablolarını sağ hoparlörünüze bağlayın.
Bas veya tiz 
zayıf

Hoparlörün kablo bağlantılarını kontrol edin. + kabloların + kablolara,
– kabloların da – kablolara bağlandığından emin olun.

Parazit  Hoparlör kablolarının, hoparlörlerin arkasındaki ve amplifikatörün arka 
panelindeki terminallere sıkı bir şekilde takıldığından emin olun. Herhangi
 bir kablonun terminallere boydan boya temas etmediğinden emin olun.

•

•

 Sistemin metal nesnelerden, diğer ses/video bileşenlerinden ve 
doğrudan ısı kaynaklarından uzakta olduğundan emin olun.

Aşırı yüklenmeye karşı koruma
Amplifikatörün aşırı yüklenmeye karşı koruma özelliği, amplifikatörün çok ısınmasını 
önlemek için otomatik olarak maksimum güç çıkışını düşürür. Bu durum amplifikatör 
uzun süre boyunca yüksek volümde çalıştığında veya sınırlı havalandırma olan bir 
yere monte edildiğinde meydana gelebilir. Sistemin havalandırması iyi bir alana 
monte edildiğinden emin olun. Sistem soğuduğunda maksimum çıkış gücü otomatik 
olarak geri döner.

Temizleme
DİKKAT:  Temizliğe başlamadan önce elektrik kablosunu AC (şebeke) prizinden 

çekin.

Müşteri hizmetleri
Sistem kullanımı hakkında daha fazla yardım için:
•  SoundTouch.com adresini ziyaret edin.
Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Kontak bilgileri için kutudan çıkan iletişim 
bilgilerine başvurun.

Amplifikatörü temizlemek için sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanarak 
muhafazanın dış kısmındaki tozu alın. Erişilmesi zor bölgeleri temizlemek için bir 
elektrikli süpürgenin fırça parçasını kullanabilirsiniz. Hiçbir sıvı çözücü, kimyasal ya 
da alkol, amonyak ya da aşındırıcı içeren temizleme çözeltisi KULLANMAYIN.
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Koruma ve Bakım

Sınırlı garanti bilgisi
SoundTouch™ sisteminiz, sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları,
ambalajın içinden çıkan hızlı başlangıç kılavuzunda yer almaktadır. Lütfen nasıl
kaydedeceğiniz hakkındaki talimatlar için hızlı başlangıç kılavuzuna başvurun. Kayıt
yapmadığınız takdirde sınırlı garanti haklarınız geçersiz olmaz.
Bu ürün ile gelen garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli değildir.
Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli garanti şartları için
www.bose.com.au/warranty veya www.bose.co.nz/warranty adresini ziyaret edin.

Teknik bilgi

Özellikler
•  Bose® tescilli dijital sinyal işleme teknolojisi
•  Entegre dijital volüm kontrolü
•  Termal aşırı yüklenmeye karşı koruma

Boyutlar ve Ağırlık
•  71/4 in. genişlik x 12 in. derinlik x 3 in. yükseklik (18.4 cm x 30.0 cm x 7.7 cm)
•  3.3 lb (1.5 kg)

Güç değeri
100-240V 50/60 Hz, 400W

Giriş hassasiyeti
•  3.5 mm giriş: 1Vrms
•  RCA girişler: 2Vrms

Sinyal Gürültü Oranı (S/N)
>100 dB

Çıkış gücü (sürekli ortalama)
100W / kanal minimum 8 ohms’a, 20 Hz’den 20 kHz’e, 
0.5% THD’den fazla olmamak kaydıyla.

Isı aralığı
32° F ile 104° F arası (0° C ile 40° C arası)
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Ek A: Konektör Paneli

Konektörler

Bilgisayar kurulumu

Terminal konektörleri Ethernet

RCA stereo 
konektörler

3.5 mm 
konektör

Konektör Açıklama
POWER Elektrik kablosu konektörü. Elektrik kablosu takılı olduğu ve bir elektrik 

 prizine takılı olduğunda sisteme elektrik akışı sağlanır. SoundTouch™ 
amplifikatör üzerinde bir açma/kapama düğmesi yoktur.

SETUP Bir bilgisayar kullanarak kurulum için USB konektörü.
Ethernet Ethernet konektörü ev ağınıza kablolu bağlantıya izin verir.
SPEAKERS 
OUT

İki adet terminal blok konektörleri iki çift hoparlör bağlamanıza izin verir.
•  Sol ve sağ hoparlör çıkışları.
•  Sadece amplifikatörsüz hoparlörleri bağlayın.
•  Bir çift hoparlörün her biri minimum 4 ohm’a ihtiyaç duyar. 
•  İki çift hoparlörün her biri minimum 8 ohm’a ihtiyaç duyar.
•  Doğru hoparlör kablosu ebatını belirlemek için 10. sayfaya başvurun.

AUX IN •  Üç adet AUX IN konektör ses cihazları ve medya oynatıcılarından 
müzik dinlemenize izin verir.
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Ek B: Duvar Montajı Talimatları

Montaj donanımı özellikleri
Sistemle birlikte gelen montaj aparatı ve donanımı ile amplifikatörü duvara monte 
edebilirsiniz.
UYARI: Yeterince sağlam olmayan, veya arkasında elektrik veya su tesisatı gibi 
tehlikeli maddelerin gizli olduğu yüzeylere monte etmeyin. Eğer aparatı nasıl monte 
edeceğiniz hakkında emin değilseniz, kalifiye profesyonel bir tesisatçıyla iletişime 
 geçin. Aparatın yerel bina kodlarınıza uygun bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

Öğe Ahşap Alçıpan

Duvar kalınlığı 3⁄4 in. (19 mm) or thicker 3⁄8 in. (9.5 mm) veya 
daha kalın

Matkap ucu 3⁄32 in. (2.38 mm) 1⁄4 in. (6.35 mm) 

Yıldız başlı ahşap vida (2) #10 x 1 1⁄4 in. (M5 x 32 mm)

Plastik çengeller (2) Not used #10 (M5) plastik çengeller
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Ek B: Duvar Montajı Talimatları

Aparatı duvara monte etme
Sisteminizle beraber gelen askı aparatını sağlama almak için sistemle beraber 
gelen montaj donanımını kullanın.
UYARILAR:
•  Amplifikatörü sadece sisteminizle birlikte gelen askı aparatı ile duvara monte edin.
•  Askı aparatını tavana monte etmeyin.
DİKKAT: Askı aparatı veya sistemi, şömine, radyatör, kalorifer ızgarası veya diğer ısı 
üreten teçhizat (amplifikatörler dahil) gibi herhangi bir ısı kaynağının yakınına 
yerleştirmeyin veya monte etmeyin. Ek olarak bir televizyonun yakınına monte ederken 
ilgili montaj bilgisi için televizyonunuzun kullanma kılavuzuna başvurun.
1. Montaj aparatını oklar görünecek yukarı gelecek ve görünür şekilde pozisyonlandırın.

Çıkıntı
Ok

Montaj delikleri

2. Üst ve alt montaj deliği lokasyonlarını aparatın montaj delikleri içinden duvara 
işaretleyin.

3. Aparatı kaldırın.
4. Duvarda iki delik delin.
5. Aparatı delinmiş deliklere hizalayın.

Not: Eğer aparatı alçıpana monte ediyorsanız, çengelleri duvara aparatı duvara 
takmadan önce sokmanız gerekir.

6. Vidaları (eğer kullanıldıysa çengelleri de) takın ve sıkılaştırın.
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Ek B : Duvar Montajı Talimatları

Amplifikatörü askı aparatına takma
Amplifikatörü askı aparatına yatay veya dikey olarak takabilirsiniz.
•  Amplifikatörü tavana monte etmeyin.
•  Amplifikatörü konektör paneli alta gelecek şekilde monte etmeyin.

1. Amplifikatörün arkasındaki dört mandalı, askı aparatının dört çıkıntısı ile hizalayın.
İpucu: Dikey montaj için, konektör paneli yukarıda olmalıdır.

Konektör paneli

2. Amplifikatör yerine klik sesiyle oturana kadar amplifikatörü yavaşça askı 
aparatının çıkıntılarının üzerinde aşağı doğru bastırın. 
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Ek C: Kurulum için bir Bilgisayar Kullanma

Önemli kurulum bilgisi
•  

•  Wi-Fi® ağınıza bağlı bir bilgisayar kullanın.
•  Müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarı kullanın.
•  Sisteminizle beraber gelen USB kablosuna ihtiyacınız vardır.*  
•  Uygulama sizden USB kablosunu bağlamanızı isteyene kadar kabloyu bağlamayın.
* 

Kurulum için bir masaüstü bilgisayar kullanma

Sistemi bir bilgisayar kullanarak kurma

Dilerseniz sisteminizi bir akıllı telefon veya tablet yerine bilgisayar kullanarak da 
kurabilirsiniz.

 Sistemin arkasındaki USB konektörü sadece bilgisayar kurulumu içindir. USB konektörü
akıllı telefonlar, tabletler, veya benzeri cihazları şarj etmek için tasarlanmamıştır.

Eğer masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız, sistem kurulumu için sistemi bilgisayara 
yaklaştırın. Kurulum sırasında, uygulama sizden bilgisayardan gelen kabloyu (geçici 
olarak) sisteme takmanızı isteyecektir.
Kurulumdan sonra, USB kablosunu bilgisayarınızdan ve sisteminizden çıkarın ve
sistemi nihai konumuna yerleştirin.

1. Elektrik kablosunu bir AC (ana şebeke) elektrik prizine takın.
2. Bilgisayarınızda, bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin:

SoundTouch.com/app
İpucu: Müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarı kullanın.

3. SoundTouch™ uygulamasını indirin ve çalıştırın.
Uygulama sizi kurulum sırasında yönlendirir.



Türkçe - 29



©2015 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM748888 Rev. 00


	AM748888_00_DAN_print
	AM748888_00_SWE_print



