
Kullanma Kılavuzu

kablosuz müzik sistemi
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Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

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 sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri 

cihazın üzerine veya yanına koymayın. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi sıvıların sistemin 
herhangi bir kısmına dökülmemesi için özen gösterin. Sıvılarla temas, arıza ve/veya yangınlara 
neden olabilir.

DİKKAT:
•   Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili yutmayınız, kimyasal yanık riski taşır.

Bu ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda bir düğme pil içerir. Eğer düğme pil yutulursa sadece
2 saat içerisinde ciddi iç organ yanıklarına ve ölüme sebep olabilir. Eğer pil bölümü güvenli bir
şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın. Eğer pilin yutulduğunu veya vücüdun herhangi
bir yerine girdiğini düşünüyorsanız en kısa zamanda tıbbi yardım alın.Eğer yanlış değiştirilir veya
kullanılırsa patlayabilir veya bir yangın veya kimyasal yanığa neden olabilir. Şarj etmeyin, parça-
lamayın, 212°F (100°C) üzerinde ısıtmayın, veya yakarak imha etmeyin. Sadece ajans onaylı
(örneğin UL) CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil ile değiştirin. Kullanılmış pilleri hemen atın.

•   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.

Lütfen kullanılmış pilleri yerel yürütmeliklere uygun bir şekilde atın.
Yakarak imha etmeyin.

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.

Önemli Güvenlik Talimatları  
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Önemli Güvenlik Talimatları
Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği 
konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

DİKKAT: Sistem ve aksesuarları üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın. İzinsiz yapılan değişiklikler 
güvenlik, mevzuata uygunluk ve sistem performansını tehlikeye atabilir.

NOTLAR:
•   Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, 

bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.
•   Bu ürün iç mekanlarda kullanılmalıdır. Açık havada, eğlence araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanıl-

mak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
•  Ürün etiketi sistemin altında bulunabilir.

Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Talimatların tümüne uyun.
5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma deliklerini kapamayın. Ürünü, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
8.  Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları veya ısı üreten diğer cihazların (amfiler 

dahil) yanına kurmayın.
9.  Elektrik kablosunu üzerinde yürünmesine ve özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı 

 noktada sıkışmalara karşı koruyun.
10. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
11. Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.
12.  Tüm onarım hizmetleri için yetkili personele başvurun. Ürünün, elektrik kablosu veya fişin hasarlı 

olması, cihazın üstünesıvı dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın yağmur veya 
rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından 
kaynaklanan hasar durumlarında yetkili servise başvurulması gerekir.
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Mevzuat Bilgisi
Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında genel bilgi
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 ddaha 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.

FCC UYARISI
Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının  
bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Önemli ABD ve Kanada uygunluk Bilgisi
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 ekipman FCC ve Industry Canada tarafından kontrolsüz bir ortamda radyasyona maruz kalma limitlerine 
 uygundur. Bu ekipman, vücudunuz ve radyatör arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve 
kullanılmalıdır.
Bu ekipman başka herhangi bir anten veya vericiler ile birlikte kullanılmamalı veya aynı ortamda 
 bulunmamalıdır.
Bu cihaz, Industry Canada lisans dışı RSS standartları ile uyumludur.
Bu sınıf B dijital cihaz, CAN ICES-3 B / NMB-3 B ile uyumludur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB 
direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. 
Uygunluk Beyanının tamamı şu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.
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Mevzuat Bilgisi

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.

Lütfen kendi kayıtlarınız için doldurun ve saklayın:
Seri ve model numarası, sistemin altında veya arkasında bulunabilir.
Seri numarası: _____________________________________________________________
Model numarası:____________________________________________________________
Satın alma tarihi:____________________________________________________________
Satış fişinizi güvenli bir yerde saklamanızı öneririz.

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.

iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.’ın tescilli ticari markasıdır.
iTunes, Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde 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.
Spotify, Spotify AB’nin tescilli ticari markasıdır.
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.
Windows, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
© 2015 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önden yazılı izin alınmaksızın basılamaz, 
değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.
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SoundTouch™ 

SoundTouch™ kablosuz müzik sisteminiz evinizin Wi-Fi® ağından kablosuz olarak 
yayın yapabileceğiniz net, oda dolusu ses sunar. 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 özellikleri
• İnternet radyo yayınlarına, müzik servislerine ve müzik arşivinize kablosuz

erişimin keyfini çıkarın.
• Kişiselleştirilmiş ön ayar istasyonları ile sevdiğiniz müziği kolayca dinleyin.
• Akıllı cep telefonunuz veya tabletinizi kullanarak kablosuz kurulum.
• Evinizde halihazırda kurulu olan Wi-Fi ağı ile birlikte çalışır.
• Bluetooth ® özellikli cihazlardan müzik dinleme olanağı.
• Bilgisayarınız, akıllı cep telefonunuz veya tabletiniz için SoundTouch  uygulaması.™

• Birden fazla odada dinleme deneyimi için istediğiniz zaman daha fazla sistem
ekleyebilirsiniz.

• Geniş Bose® ses sistemi seçenekleri, her oda için en doğru çözümü seçmenize
olanak tanır.

Donanım özellikleri
• Sistem ve uzaktan kumandasında bulunan altı adet ön ayar istasyonu, tek bir

düğme dokunuşu ile müziğinize ulaşmanızı sağlar.
• AUX konektörü bir ses cihazından müzik dinlemenizi sağlar.
• Tek bir dokunuşla kontrol için 6 metre menzile sahip uzaktan kumanda.
• Kişiselleştirilmiş müzik deneyimi için uzaktan kumanda üzerinde

Beğenme/Beğenmeme düğmeleri.

SoundTouch™ uygulaması
• Sisteminizi bir akıllı cep telefonu, tablet veya bilgisayardan kurun ve kontrol edin.
• SoundTouch

ayarlayarak kişiselleştirin.
™ uygulamasını kullanarak Ön Ayarları kolayca kendi müziğinizi 

• İnternet radyosu, müzik servisleri ve müzik arşivinizi keşfedin.
• Sistem ayarlarını kontrol edin.
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Sistem Kurulumu

Sistemi paketinden çıkarma
Ambalajı dikkatlice açın ve içinden aşağıdaki parçaların çıktığından emin olun.

Birden fazla elektrik kablosu ile gelebilir. Bölgeniz için uygun olan elektrik 
kablosunu kullanın.

Not: Eğer sistemin bir kısmı zarar görmüşse, kullanmayın. Yetkili Bose® satıcınızla 
veya Bose müşteri hizmetleri ile iletişim kurun. Kutudan çıkan hızlı başlangıç 
kılavuzunda bulunan iletişim listesine başvurun.

Kartonu ve ambalaj malzemelerini, sistemin taşınması ve saklanması durumunda
kullanmak için saklayın.

SoundTouch™ kablosuz müzik sistemi Elektrik kablosu

Uzaktan kumanda USB kablosu
(sadece bilgisayar kurulumu için)
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Sistem Kurulumu

Sistemi elektriğe bağlama
Sistemi ağınızda kurmadan önce, sistemi elektriğe bağlayın.
1. 

2. 

Sistemi Wi-Fi ® ağınıza ekleme

 

Elektrik kablosunu sistemin POWER konektörüne takın.

Elektrik kablosunun diğer ucunu bir AC (ana şebeke) elektrik prizine takın.

Sistemi elektriğe bağladıktan sonra, SoundTouch™ uygulamasını ağınıza bağlı 
akıllı cep telefonunuz veya tabletinize indirmeniz ve yüklemeniz gerekmektedir. 
Uygulama sizi sistemi ağınıza bağlamanız sırasında yönlendirir (bkz. 11. sayfa).
Not: Eğer bir akıllı cep telefonunuz veya tabletiniz yoksa, kurulum için bir bilgisayar 

kullanabilirsiniz.Sayfa 28’e başvurun.

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

SoundTouch™ 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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Sistem Kurulumu
SoundTouch™ uygulamasını indirme ve kurma

Bose® SoundTouchTM 
kontrol uygulaması

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

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

simgesine basın.

2. 

Sistemi yeni bir ağa bağlama
Eğer ağ bilgileriniz değişirse, sistemi yeni ağa eklemelisiniz. Bunu sistemi
manüel olarak kurulum moduna sokarak yapabilirsiniz.
1. Düğme panelinde, ve  – düğmelerine basın ve Wi-Fi göstergesi sarı 

renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.

2. Akıllı cep telefon, tablet veya bilgisayarınızda uygulamayı açın.
3. EXPLORE (Keşfet) panelinden, SETTINGS > Systems 

(AYARLAR > Sistemler) seçeneğini seçin. 
4. Sisteminizi seçin.
5. CONNECT TO A WI-FI NETWORK (BİR WI-FI AĞINA BAĞLANIN)

seçeneğini seçin.
Uygulama sizi kurulum boyunca yönlendirir.

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

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

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

Sistemin açılması
Sistemin üzerinde bulunan Power ( ) düğmesine basın. 
İpucu:  Sistemi açmak için bir ön ayara ya da düğmesine de basabilirsiniz.

Sistem durum göstergelerinin anlamları
Sistemin önünde, sistem durumunu gösteren bir seri gösterge bulunmaktadır. 
Bu göstergelerin altındaki ışıklar sistemin durumuna göre yanar (bkz. sayfa 13).

AUX göstergesiWi-Fi® göstergesi
SoundTouch™ göstergesiBluetooth® göstergesi
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Sistem Kullanımı

Wi-Fi® göstergesi ( ) 
Sistemin Wi-Fi ® bağlantı durumunu gösterir.

Gösterge aktivitesi Sistem durumu
Yanıp sönen beyaz

Gösterge aktivitesi Sistem durumu

Gösterge aktivitesi Sistem durumu

Gösterge aktivitesi Sistem durumu

Wi-Fi ağına bağlanıyor

Sabit yanan beyaz
(sönük)

Wi-Fi ağına bağlı ve güç tasarrufu modunda

Sabit yanan beyaz
(parlak)

Wi-Fi ağına bağlı ve sistem açık

Yanıp sönen sarı Wi-Fi ağı ile bağlantısı kopuk

Sabit yanan sarı Sistem kurulum modunda

Bluetooth® göstergesi ( )
Bir Bluetooth® özellikli cihazın bağlantı durumunu gösterir.

Yanıp sönen mavi

Yanıp sönen beyaz

Bağlanmaya hazır

Bağlanıyor

Sabit yanan beyaz Bağlı

AUX göstergesi ( )  

Sabit yanan beyaz Sistem harici bir medya oynatıcısından içerik çalmaya hazır

SoundTouch™ göstergesi ( ) 

Yanıp sönen beyaz Bir SoundTouch™ kaynağına bağlanıyor

Sabit yanan beyaz Sistem bir SoundTouch™ kaynağı çalıyor

Sabit yanan sarı Sistem, kaynak veya istasyon müsait değil
Ön ayar boş veya yanlış
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Sistem Kullanımı

Sistem kontrol düğmeleri

Düğme

uzaktan kumanda)

Açıklama

 Güç: Sistemi açmak/kapatmak için basın

Altı adet ön ayar düğmesi:
•  O an çalmakta olanı ön ayar olarak ayarlamak için basılı tutun
•  Çalmaya başlamak için bir ön ayara basın
Bluetooth /Auxiliary düğmesi: 
•  Bluetooth ve AUX kaynağı arasında geçiş yapmak için basın
•  Sistemin önündeki gösterge kaynağı gösterir (bkz. sayfa 12).

 –+  
Ses Seviyesini Artır/Ses Seviyesini Azalt: Sesi açmak/kısmak için basın

 Önceki/Sonraki Parçaya Atla: Parçaları atlamak için basın (sadece

•  Çal/Duraklat: Çalma ile duraklatma arasında geçiş yapmak için basın
•  Sessize alma: AUX girişine bağlı bir cihazın sesini kesmek ve geri

açmak için basın (sadece uzaktan kumanda)

 
•  O anda çalan parçayı beğenmek/beğenmemek için basın (belli müzik 

servisleri ile kullanmak için) (sadece uzaktan kumanda)

Sistem kontrolleri, cihazın üzerinde ve uzaktan kumandada bulunur. Sistemi,
SoundTouch™ uygulamasını kullanarak da kontrol edebilirsiniz (bkz. sayfa 16).
•  Cihaz üzerindeki düğmeler: sistemin açılması, ön ayarların oluşturulması ve

çalınması, volüm ayarı ve Bluetooth® ve AUX modunun etkinleştirilmesi.
•  Uzaktan kumanda: cihaz düğmelerinin sahip olduğu işlevlere ek olarak:

sonraki parçaya atlama ve çal/duraklat ve Beğenme/Beğenmeme.
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Sistem Kullanımı

 düğmesini kullanma
Bu çok fonksiyonlu düğme sisteminizden daha fazla kaynak ile daha fazla 
müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.
•  Sisteme bağlı bir Bluetooth ® özellikli cihazdan müzik yayını yapabilirsiniz
•  AUX konektörüne bir ses cihazı bağlayabilirsiniz

düğmesine basın.
Bluetooth  ( ) ve AUX ( ) kaynakları arasında geçiş yapmak için

Bluetooth® kablosuz teknolojisi
Sisteminiz, size Bluetooth özellikli cihazlardan sisteminize müzik yayını yapabil-
menizi sağlayan Bluetooth kablosuz teknolojisine sahiptir. Sisteminiz daha 
önceden eşleşip bağlandığı sekiz cihazı eşleştirme listesinde hafızasında tutar.
Daha fazla bilgi için 19. sayfaya başvurun.

AUX kaynağı
AUX kaynağı sisteminizin AUX konektörüne bağlı bir ses cihazından müzik 
çalmanızı sağlar. 3.5 mm stereo kablo fişine sahip bir stereo kablosuna (sistemle 
birlikte gelmez) ihtiyacınız vardır.
Daha fazla bilgi için 22. sayfaya başvurun.
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Sistemi Uygulamayı Kullanarak Kontrol Etme

Not:  Bir bilgisayar kullanarak kurulumu yapmak hakkında daha fazla bilgi için sayfa 
28’e başvurun.

1. Bir tarayıcı ekranı açın..
2. Adres alanına, SoundTouch.com yazın.

SoundTouch™ uygulamasını kullanma
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, SoundTouch™ ayarlarını yönetmenizi, müzik servisleri eklemenizi, lokal 
ve global İnternet radyo istasyonlarını keşfetmenizi, ön ayarlar oluşturma ve değiş-
tirmenizi, sistemden müzik yayını dinlemenizi, o anda ne çaldığını görmenizi ve 
çok daha fazlasını sunar.
SoundTouch™ uygulamasını kullanarak ağınız üzerinden sistem kurulumunu yaptıktan
sonra, müzik yayınlarını keşfetmek ve ön ayarları kişiselleştirmek için hazır olursunuz.

Yardım alma

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.

Uygulama içi yardım
SoundTouch™ kullanımı hakkında yardım makaleleri içerir.
1. Cihazınızda uygulamayı açmak için           ikonunu seçin.

EXPLORE (KEŞFET) panelinden HELP (YARDIM) seçeneğini seçin.2. 

Başka bir akıllı cep telefonu, tablet veya bilgisayar 
kullanarak sistemi kontrol etme
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, 11. sayfaya başvurun.
•  Eğer bir bilgisayar kullanıyorsanız bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin:

 SoundTouch.com/app

 SoundTouch.com  
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Ön Ayarlarınızı Kişiselleştirme

Ön ayarlar nasıl çalışır
En sevdiğiniz müzik servisleri, istasyonlarınız, müzik listeleriniz, sanatçılar, albümler 
veya müzik arşivinizdeki şarkılar ile altı adet ön ayarı kişiselleştirebilirsiniz. Sadece
SoundTouch™ sistemindeki veya uzaktan kumandasındaki bir düğmeye basarak,
müziğinize istediğiniz zaman erişebilirsiniz.
İpucu:  Bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki SoundTouch™

uygulamasını kullanarak ön ayarlarınıza erişebilirsiniz. 

Bilmeniz gerekenler
•  Ön ayarları, uygulama, cihaz üzerindeki düğmeler ve uzaktan kumandadan ayar-

layabilirsiniz.
•  Eğer ön ayar kaynağı iTunes veya Windows Media Player müzik arşiviniz ise,

müzik arşivinizi barındıran bilgisayarın SoundTouch™ sistemi ile aynı ağa bağlı
olduğundan emin olun.

  

 
•  Bir Bluetooth yayınını veya AUX konektöründen bağlı bir ses cihazını ön ayar

olarak hafızaya alamazsınız.

Bir ön ayar istasyonunu çalma
Uygulamayı kullanarak ön ayarlarınızı kişiselleştirdikten sonra, cihaz üzerindeki 
düğmelerden veya uzaktan kumandadan bir ön ayara basarak çalmaya başlayın.
Eğer ön ayarlarınızı ayarlamadıysanız, uygulamayı başlatın ve ön ayarlarınızı 
ayarlayın. Yardım için uygulamanın Yardım sistemine başvurun.
Eğer uzaktan kumandayı kullanıyorsanız, uzaktan kumanda üzerindeki bir ön ayar
istasyonuna basarken uzaktan kumandayı sisteme doğru tutun.

Not:    Eğer müzik çalmaya başlamazsa ve sistemin üzerindeki SoundTouch™ 
göstergesi sarı renkte yanıp sönüyorsa, 18. sayfadaki “Bir ön ayar istasyonu 
oluşturma” bölümüne bakın.
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Ön Ayarlarınızı Kişiselleştirme

Ön ayar istasyonu ayarlandığında sistemden bir onay tonu duyulur.
Not:  

Bir ön ayar oluşturma
1. Uygulamayı kullanarak sisteme müzik yayını verin.
2. Müzik çalarken, uzaktan kumandadaki bir ön ayar düğmesine veya cihaz

üzerindeki ön ayar düğmelerinden birine basılı tutun (yaklaşık 2 saniye).

Ön ayarlarınızı ayarlamak ve değiştirmek için SoundTouch™ 
uygulamasını kullanmak hakkında daha fazla bilgi için uygulamanın 
yardım bölümüne başvurun.
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Bluetooth®

Bluetooth® özellikli bir cihaz ile eşleştirme
Bluetooth ® kablosuz teknolojisi, Bluetooth özellikli akıllı telefonlar, tabletler, bilgisa-
yarlar veya diğer ses cihazlarından SoundTouch™ sisteminize müzik yayını yapma-
nızı sağlar. Hatta misafirlerinizin akıllı telefonları veya tabletleri gibi SoundTouch™ 
ekosisteminizin parçası olmayan Bluetooth özellikli cihazlardan da müzik yayını 
yapabilirsiniz.
Bluetooth özellikli bir cihazdan müzik yayını yapmadan önce cihazı sisteminizle 
eşleştirmelisiniz.
1.  Sistem üzerindeki düğmelerde veya uzaktan kumandasında düğmesine  

Bluetooth  göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basın.

Not:  düğmesine her bastığınızda, sistem Bluetooth (     )
ve AUX ( ) kaynakları arasında geçiş yapar. 

İpucu: Ayrıca bir cihaz eşleştirmek için
boyunca basılı tutabilirsiniz.

düğmesine basıp iki saniye 

Cihazınızı eşleştirmeden önce Bluetooth göstergesinin mavi renkte yanıp 
sönüyor olduğundan emin olun.
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Bluetooth®

2. Bluetooth® özellikli cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar bölümünde bulunur. Ayarları

genelde Ana sayfa ekranında görebileceğiniz bir çark ikonu (       ) 
temsil eder.

3. Cihaz listesinden Bose ST 10 seçeneğini seçin.
Eşleştikten sonra, SoundTouch™ sisteminizin ismi cihaz listesinde bağlı 
olarak görünür.

4. Bluetooth özellikli cihazınızda sisteme müzik yayını yapmak için müzik çalın.

Eğer cihazınızı eşleştiremezseniz
Sistemin Bluetooth eşleştirme listesini temizlemeniz gerekebilir (bkz. sayfa 21). 
Listeyi temizledikten sonra tekrar eşleştirmeyi deneyin (bkz. sayfa 19).
Daha fazla bilgi için sayfa 25’teki “Sorun giderme” bölümüne başvurun.
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Eşleşmiş bir Bluetooth® özellikli cihaza bağlanma
Bluetooth® özellikli bir cihazdan sisteminize müzik yayını yapabilirsiniz.
Not: Eğer sistemin eşleştirme lisesinde hafızada birden fazla cihaz varsa, 

eşleşmiş cihazın bağlanması bir iki dakika sürebilir. Sisteminizin Bluetooth 
göstergesi bağlantı durumunu gösterir. Sayfa 12’deki “Sistem durum 
göstergelerinin anlamları” bölümüne başvurun.

düğmesini kullanma
1.  Sistem üzerindeki düğmeler veya uzaktan kumandada, Bluetooth göstergesi

mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar              düğmesine basın.
Sistem, kendisine en son müzik göndermiş olan cihaza bağlanır.

2. Bağlandıktan sonra, Bluetooth özellikli cihazda sisteminize göndermek 
istediğiniz müziği çalmaya başlayın.

İpucu:  Eğer önceden eşleşmiş bir cihaz bağlıysa,              düğmesine basmak 
zorunda değilsiniz. 

Eşleşmiş cihazdan müzik yayını yapamazsanız
SoundTouch™ sisteminiz ile cihaz arasındaki bağlantı kesilmiş olabilir. Sistemin
Bluetooth  göstergesi sisteme bağlandığında beyaz renkte yanar. Eğer eşleşmiş 
olan cihaz  sistemin menzili dışındaysa, cihazı sistemin menzili içerisine sokun.

Eşleşmiş cihazda Bluetooth® özelliğini kullanma
1. Bluetooth özellikli cihazda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Cihaz listesinden SoundTouch™ sisteminizi seçin.
3. Bağlandıktan sonra, Bluetooth özellikli cihazda sisteminize göndermek 

istediğiniz müziği çalmaya başlayın.

Sistemin eşleşmiş
temizleme

Bluetooth® cihazlar listesini 

Sisteminizle Bluetooth özellikli bir cihaz eşleştirdiğinizde, bu bağlantı sistemin 
eşleştirme listesinde hafızaya alınır. Bir cihaza bağlanamıyorsanız bu eşleştirme 
 listesini temizlemeniz gerekebilir. Listeyi temizledikten sonra, daha önce eşleşmiş 
olan cihazları tekrar eşleştirmeniz gerekir.
Sistem üzerindeki düğmeler veya uzaktan kumandada, Bluetooth göstergesi

düğmesine iki kez beyaz renkte yanıp sönene kadar (yaklaşık 10 saniye)
basın ve basılı tutun.

Sistem bir cihazla eşleşmeye hazırdır (bkz. sayfa 19).
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AUX Konektörüne Bir Cihaz Bağlama

Bir ses cihazı bağlamak için kablo kullanma
Bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya diğer ses cihazının ses çıkışını sisteminizin 
AUX konektörüne bağlayabilirsiniz. AUX konektörüne 3.5 mm stereo kablo fişi 
(sistemle birlikte gelmez) takabilirsiniz.
1. Bir stereo kablo kullanarak ses cihazınızı sistemdeki AUX konektörüne

bağlayın.

2. Sistem üzerindeki düğmeler veya uzaktan kumandada, AUX göstergesi beyaz 
  renkte yanmaya başlayana kadar               düğmesine basın ve bırakın.

3. Ses cihazından müzik çalmaya başlayın.
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Gelişmiş Özellikler

Sistem yazılımını güncelleme

Wi-Fi® özelliğini devre dışı bırakmak  Bluetooth ® özelliğini de devre dışı bırakır.

Wi-Fi devre dışı bırakıldığında, Wi-Fi göstergesinin ışığı kapanır.

Yeni bir yazılım güncellemesi çıktığında uygulama sizi uyarır ve uygulama 
üzerinden sistemi güncelleyebilirsiniz. Fakat, sistem yazılımını cihaz üzerindeki 
düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz.
1. Sistemi açmak için  düğmesine basın.
2. Cihaz üzerindeki   ve  –  düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Wi-Fi® özelliğini devre dışı bırakma

1. Sistemi açmak için  düğmesine basın.
2. Cihaz üzerindeki   ve  –  düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
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Gelişmiş Özellikler

Wi-Fi® özelliğini yeniden etkinleştirmek Bluetooth ® özelliğini de yeniden etkinleştirir.

Wi-Fi etkinleştirildiğinde, Wi-Fi göstergesinin ışığı yanar.

Sistemi sıfırlama

Sistem yeniden başlar.
Wi-Fi göstergesi sarı renkte yanmaya başlar (kurulum modu).

Wi-Fi® özelliğini yeniden etkinleştirme

Sistem açıkken, cihaz üzerindeki   ve  –  düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Fabrika ayarlarına geri dönmek tüm kaynak, volüm ve ağ ayarlarını sistemden
siler ve orijinal fabrika ayarlarına geri dönülür.
1. Sistemi açmak için  düğmesine basın.
2. Cihaz üzerindeki  ve  –  düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

3. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefonunuzdaki SoundTouch™ uygulamasını 
çalıştırın ve sistemi ağınıza ekleyin (bkz. sayfa 10).
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Sorun giderme
Daha fazla sorun giderme bilgisi için, uygulamanın yardım bölümüne başvurun.

Sorun Yapılması gerekenler
Ağ kurulumu tamam-
lanamıyor

•  Sistemi AC (ana şebeke) elektriğine bağlayın.
•  Doğru ağ ismini seçin ve şifrenizi girin.
•   Cihazı ve SoundTouch™ sistemini aynı Wi-Fi® ağına bağlayın.
•  Kablosuz adaptörü yönlendiricinin menzili içinde bir yere koyun.
•   Kurulum için kullandığınız cihazın (mobil veya bilgisayar) 

Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
•    Eğer ağ ismi belirmezse veya gizli ise, CONNECT TO HOME 

WI-FI NETWORK (Ev Wi-Fi ağına bağlan) ekranında 
Manually Connect to Another Network (Başka bir ağa 
manüel olarak bağlan) seçimini yapın. 

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

uygulaması ve SoundTouch™ Müzik Sunucu’sunun izinli olup 
olmadığını görmek için firewall ayarlarınızı kontrol edin.

•   www.SoundTouch.com adresine girmeye çalışarak internet
bağlantınızı kontrol edin.

•  Mobil cihazınız veya bilgisayarınızı ve yönlendiricinizi 
yeniden başlatın.

•   Uygulamayı silin, sistemi sıfırlayın ve kurulumu tekrar başlatın.
Ağa bağlanılamıyor •  Eğer ağ bilgileriniz değiştiyse veya sisteminizi başka bir ağa 

bağlamak istiyorsanız, uygulamanın yardım bölümüne başvurun.
•  Ağa bir Ethernet kablosu kullanarak bağlanın.

Hiç ses yok veya kesintili •  Sistemi olası parazit kaynaklarından uzağa alın 
(mikrodalga, kablosuz telefon, vs.).

•  Diğer ses ve video yayını uygulamalarını durdurun.
•  Sistem veya ses kaynağını kablosuz yönlendiriciye veya 

ulaşım noktasına doğru yakınlaştırın.
•  Sistem ses seviyesinin çok düşük veya sessize alınmış

olmadığından emin olun.
•  Elektrik kablosunu çıkarın; bir dakika sonra tekrar takın.

Bluetooth® ile
müzik dinlenemiyor

Hoparlörünüzde:
•  Bir cihaz eşleştirin (bkz. sayfa 19).
•  Hoparlörün eşleştirme listesini temizleyin (bkz. sayfa 21).
•  Başka bir cihaz eşleştirmeyi deneyin.
•

•

 Önce SoundTouch™’ı kurun, ve tüm sistem güncellemelerini yapın.
Mobil cihazınızda:
•  Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.
•  Bluetooth menüsünden hoparlörü silin. Tekrar eşleştirin.
•  Bluetooth özellikli cihazınızın dokümanlarına başvurun.
•  Hiç ses yok veya kesintili bölümüne başvurun.

Bas çok güçlü veya düşük  Sisteminizin bas seviyesini uygulamada ayarlayın. Uygulama-
nın yardım bölümüne başvurun.
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Uzaktan kumanda pilini değiştirme
UYARI:  Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pilleri yutmayın, aksi 
halde kimyasal yanık tehlikesi vardır. Bu ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda, 
bir düğme pil içerir. Eğer düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde iç yanıklar 
yaşanabilir ve ölüme neden olabilir. Eğer pil bölmesi güvenli bir şekilde kapatıla-
mazsa, ürünü kullanmayın. Eğer pilin yutulmuş ya da vücudun herhangi bir yerine 
girmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın. Eğer değişim doğru 
yapılmazsa ya da yerine doğru takılmazsa, patlama meydana gelebilir, bir yangın 
veya kimyasal yanığa neden olabilir. Pilleri yeniden şarj etmeye çalışmayın, 
parçalamayın, 212°F (100°C) üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın ya da yakmayın. 
Sadece onaylı (örneğin UL tarafından) CR2032 veya DL2032 3 volt lityum pil 
kullanın. Kullanılmış pilleri uygun bir şekilde elden çıkarın. 

Temizleme
SoundTouch™ sisteminizi temizlemek için, dışını yumuşak ve kuru bir bezle silin.
Sistem üzerindeki ızgarayı, elektrikli süpürge ile nazikçe temizleyebilirsiniz.
•  Çözücüler, kimyasallar veya spreyler KULLANMAYIN.
•  Cihazın açık kısımlarına su girmesine veya nesne düşmesine İZİN VERMEYİN.

1. Pil kapağını saat yönünün tersine biraz döndürmek için bir bozuk para kullanın.

2. Kapağı çıkarın. Yeni pili, kalın kısmı üstte, + işareti görünecek şekilde takın.

3. Kapağı yerine takın ve saat yönünde çevirerek yerine oturtun.
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Müşteri hizmetleri
Sistemi kullanmak hakkında daha fazla yardım için:
•  SoundTouch.com adresini ziyaret edin
•  Bose® Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. İletişim bilgisi için kutudan çıkan 

hızı başlangıç kılavuzuna başvurun.

Sınırlı garanti bilgisi

Giriş güç değeri
A.B.D./Kanada/Uluslararası:  100-240V  50/60 Hz, 30W

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.
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Önemli kurulum bilgisi

Ek: Bir bilgisayar kullanarak kurulum yapma

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

•  Wi-Fi® ağınıza bağlı bir bilgisayar kullanın.
•  Müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarı kullanın.
•  Sistem ile birlikte gelen USB kablosuna ihtiyacınız olacak.*
•  Uygulama sizden USB kablosunu bağlamanızı isteyene kadar kabloyu bağlamayın.
*  Sistemin arkasındaki USB konektörü sadece bilgisayar kurulumu içindir. USB konektörü

akıllı telefonlar, tabletler, veya benzeri cihazları şarj etmek için tasarlanmamıştır.

Kurulum için bir masaüstü bilgisayar kullanma
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.

Sistemi bir bilgisayar kullanarak kurma
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.
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