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Important Safety Instructions 
Please read this owner’s guide carefully and save it for  
future reference.

The lightning flash with arrowhead symbol within an 
equilateral triangle alerts the user to the presence of 
uninsulated dangerous voltage within the system enclo-
sure that may be of sufficient magnitude to constitute a 
risk of electrical shock.

The exclamation point within an equilateral triangle, as 
marked on the system, is intended to alert the user to the 
presence of important operating and maintenance 
instructions in this owner’s guide.

WARNINGS:
• To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the 

product to rain or moisture.

• Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do 
not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the 
apparatus. As with any electronic products, use care not to spill 
liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure 
and/or a fire hazard.

• Keep new and used batteries away from children. Do not ingest 
battery, chemical burn hazard. The remote control supplied with 
this product contains a coin/button cell battery. If the coin/but-
ton cell battery is swallowed it can cause severe internal burns 
in just 2 hours and can lead to death. If the battery compartment 
does not close securely, stop using the product and keep it away 
from children. If you think the battery may have been swallowed 
or placed inside any part of the body seek immediate medical 
attention. May explode or cause a fire or chemical burn if incor-
rectly replaced or mishandled.  Do not recharge, disassemble, 
heat above 212°F (100°C), or incinerate.  Replace only with an 
agency approved (ex. UL) CR2032 or DL2032 3-volt lithium bat-
tery. Dispose of used batteries promptly.

• Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, 
on or near the apparatus.

• To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord 
plug to the wide slot of the AC (mains) receptacle. Insert fully.

WARNING: This product contains magnetic material. 
Contact your physician if you have questions on whether 
this might affect the operation of your implantable medical 
device.

WARNING: Contains small parts which may be a choking 
hazard. Not suitable for children under age 3.

CAUTIONS:
• Make no modifications to the system or accessories. Unauthor-

ized alterations may compromise safety, regulatory compliance, 
and system performance.

• Long-term exposure to loud music may cause hearing damage.  
It is best to avoid extreme volume when using headphones, 
especially for extended periods.

• Use of controls or adjustments or performance of procedures 
other than those specified herein may result in hazardous  
radiation exposure from the internal laser component. The  
compact disc player should not be adjusted or repaired by  
anyone except properly qualified service personnel.

Notes:

• The product label is located on the bottom of the product.

• The product must be used indoors. It is neither designed nor 
tested for use outdoors, in recreational vehicles, or on boats.

• Where the mains plug or appliance coupler is used as the 
disconnect device, such disconnect device shall remain readily 
operable.

Please dispose of used batteries properly, following any 
local regulations. Do not incinerate.

Class 1 laser product
This CD player is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT  
according to EN/IEC 60825. The CLASS 1 LASER PRODUCT label 
is located on the bottom of the unit.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Important Safety Instructions
1. Read these instructions. 

2. Keep these instructions. 

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions. 

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with a dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance 
with the manufacturer’s instructions.

8. Do not install near any heat sources, such as radiators, heat 
registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that 
produce heat. 

9. Protect the power cord from being walked on or pinched, 
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point 
where they exit from the apparatus. 

10. Only use attachments/accessories specified by the  
manufacturer.

11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table 
specified by the manufacturer, or sold with the 
apparatus. When a cart is used, use caution when 
moving the cart/apparatus combination to avoid 
injury from tip-over.

12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused 
for long periods of time. 

13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is 
required when the apparatus has been damaged in any way: 
such as power supply cord or plug is damaged; liquid has 
been spilled or objects have fallen into the apparatus; the  
apparatus has been exposed to rain or moisture, does not 
operate normally, or has been dropped.
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Mevzuat Bilgisi
NOT: 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.
Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış 
 değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir. 
Bu ekipman FCC ve Industry Canada tarafından kontrolsüz bir 
ortamda radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur. Bu 
ekipman başka herhangi bir anten veya ve riciler ile birlikte 
kullanılmamalı veya aynı ortamda bulunmamalıdır.
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 sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
Bu cihaz genel nüfus için FCC ve Industry Canada tarafından 
belirlenmiş RF radyasyona maruz kalma limitlerine uyumludur. 
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.
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, vücudunuz ve radyatör arasında en az 20 cm mesafe 
olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Ürün data günlüğü
Bu sistem, Bose’a ürünün kullanımı ve zaman içinde performansı 
ile ilgili yardımcı olması için tasarlanmış bir ürün data günlüğüne 
sahiptir. Ürün data günlüğü, volüm seviyeleri, açma/kapama datası, 
kullanıcı ayarları, kaynak girişleri, güç çıkışı ve kurulum datası gibi, 
fakat bunlarla sınırlı olmayan bazı teknik data ve kullanım geçmişini 
kaydeder. Bu datayı, sisteminiz ile ilgili size daha iyi servis ve destek 
vermek için ve ürün tasarımını iyileştirmek için kullanabiliriz. Ürün 
data günlüğü tarafından sakalanan datayı okumak için özel ekipmana 
gerek vardır ve bu tarz data sadece Bose tarafından, sisteminiz, 
Bose’a servis için geri gönderildiğinde veya ürün iade edildiğinde alınır. 
Ürün data günlüğü sizin hakkınızda tanınabilir herhangi bir kişisel 
bilgi toplamaz, ve sisteminizi kullanırken kullandığınız herhangi bir 
medya içeriğin başlığını, türünü veya onunla ilgili başka bilgileri 
kaydetmez.

Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın
Yeni Wave® IV Müzik Sistemi’nizin seri numarasını aşağıdaki 
alana kaydedin. Seri ve model numaraları panelin altında 
bulunabilir.

Seri numarası:  ________________________________________

Model numarası:  _______________________________________

Satın alma tarihi:_______________________________________

Ürün faturasını bu kullanma kılavuzu ile saklamanızı öneririz.

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’den İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, 
Part C, Plan 9, No. 353 North  Riying Road, Çin (Şangay) Pilot 
Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: 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

Wave müzik sistemin belirgin tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
©2015 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka bir 
şekilde kullanılamaz.
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Sistemi Kişiselleştirme

Kurulum menüsü
Kurulum menüsü sistemin kullanımını kişiselleştirmenizi sağlar.

Sistem Ayarı Menü Öğesi Seçenekler
Fabrika
Ayarı Açıklama

Uyuklama süresi SNOOZE- 10 MIN 10 MIN, 20 MIN, 
30 MIN, 40 MIN, 
50 MIN, 60 MIN

Bu ayar uyuklama fonksiyonu aktifleştirildiğinde sistemin 
ne kadar süre boyunca sessiz kalacağını belirler.

Radyo Data Sistemi (RDS) 
bilgisi

RADIO TEXT- ON ON, OFF Sistemin RDS bilgisi göstermesini etkinleştirir (ON)
veya kapatır (OFF).

Sürekli çalma CONT PLAY- NO NO, AUX, FM, 
AM, DAB

CD bittikten sonra hangi kaynağın otomatik olarak
çalacağına belirler.

Bas seviyesi BASS- NORMAL NORMAL,  
REDUCED

Bas seviyesini ayarlar.

Saat formatı TIME- 12 HOUR 12-HOUR,  
24-HOUR

Saat göstergesini 12-saatlik (AM/PM) veya 24-saatlik
olacak şekilde ayarlar.

Ekran yüksek parlaklık
seviyesi

BRIGHT HI- 10 8-15 Ünite yüksek ambiyans ışığına maruz kaldığında ekran 
parlaklığı seviyesini ayarlar.

Ekran düşük parlaklık
seviyesi

BRIGHT LO- 4 1-8 Ünite çok düşük ambiyans ışığına maruz kaldığında ekran 
parlaklığı seviyesini ayarlar.

Oda kodu ROOM- B _ _ _ – B _ _ _ –, C _ _ – _, 
D _ _ – –, E _ – _ _, 
F _ – _ –, G _ – – _, 
H _ – – –, I – _ _ _,  
J – _ _ –, K – _ – _, 
L – _ – –, M – – _ _, 
N – – _ –, O – – – _

Sistem bir Bose link ağına bağlı olduğunda sistemin oda 
kodunu ayarlar. Oda harfini takip eden çizgiler Lifestyle® 
uzaktan kumandasındaki mikrofişlerin nasıl ayarlanması 
gerektiğini gösterir.

Kapasitif dokunma kontrolü TOUCH PAD- ON ON, OFF Dokunmatik alanı etkinleştirir (ON) veya kapatır (OFF).
20 dakika sistem bekleme
modu saati

AUTO OFF- YES YES, NO 20 dakikalık sistem bekleme modu zamanını etkinleştirir 
(YES) veya kapatır (NO). Sayfa 8’deki “Sistemi açma 
veya kapama” bölümüne başvurun.

Sistem sıfırlama RESET ALL- NO NO, YES Sistemi fabrika ayarlarına geri çevirir.

Bir sistem ayarını değiştirme

1. -SETUP MENU- yazısı ekranda belirene kadar Alarm Setup/Menu düğmesine basın ve basılı tutun.

2. İstediğiniz menü öğesine atlamak için Tune/MP3 düğmesine basın.

3. Ayarı değiştirmek için Time + veya Time – düğmelerine basın.

4. Kurulum menüsünden çıkmak için Alarm Setup/Menu düğmesine basın veya otomatik olarak çıkmak için 
10 saniye bekleyin.
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Koruma ve Bakım

Sorun giderme

Sorun Yapılması gerekenler
Sistem çalışmıyor  Sistemi çalışan bir elektrik prizine takın.

•
•
 Elektrik fişini prizden çekin, 10 saniye bekleyin ve tekrar takın. Bu, sistemi sıfırlayacaktır.

•  Sistemin üzerindeki dokunmatik alana dokunun (bkz. sayfa 8).
Ses yok •  Volümü arttırın.

•  CD’yi çıkarın ve tekrar takın.
•  Kulaklıklarla sistemin bağlantısını kesin (kulaklıkları sisteme takmak hoparlörleri sessize alır).

Kötü ses kalitesi •  Eğer bas çok fazla veya azsa, kurulum menüsünü kullanarak sistemin bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 14).
•  Eğer bir AUX kaynağı dinliyorsanız, bir stereo kablo kullandığınızdan ve bu kablonun tamamen takılı 

olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda
 tutarsız çalışıyor veya
çalışmıyor

•  Uzaktan kumandayı sisteme daha yakın bir yerden kullanın.
•  Uzaktan kumanda pilinin pozitif (+) kutubu yukarı bakar şekilde olduğundan emin olun.
•  Uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
•  Floresan oda ışığı, güneş ışığı, veya lens üstündeki toz ve kir yüzünden parazit olmadığından emin olun.
•  Sistemi başka bir yerde deneyin.

AM çekimi güçsüz  Üniteyi çok az bir tarafa, sonra diğer tarafa çevirerek entegre AM antenini ayarlayın.
•
•
 Üniteyi TV, buzdolabı, halojen lamba, dimmer anahtarı veya elektrik paraziti üreten diğer elektronik
 cihazlardan uzak bir yere yerleştirin.

•  Eğer iki öneri de işe yaramazsa, zayıf AM sinyali olan bir alanda bulunuyor olabilirsiniz.
FM çekimi güçsüz  Elektrik kablosunu uzatabildiğiniz kadar uzatın. Elektrik kablosu FM anteni görevi görür (bkz. sayfa 9).

•
•
 13. sayfadaki “Harici bir anten kullanma” bölümüne başvurun.

CD çalmıyor •  CD kaynağını seçin veya  düğmesine basın. Ekranda CD ikonu belirir.
•  CD’nin etiketi üste gelecek şekilde takılı olduğundan emin olun.
•  Disk yüzeyinin temiz olduğundan emin olun. Değilse temizlemeyi deneyin.
•  Başka bir disk deneyin.
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Uzaktan kumanda pillerini değiştirme
Uzaktan kumandayı yüzüstü düz bir yüzeye yerleştirin.
1. Parmağınızı kullanarak, kilidi aşağıda gösterilen şekilde

yana itin ve tutun. Pil bölümünü kaydırarak açın.

2. Eski pili çıkartın ve yeni pili artı (+) işareti yukarı gelecek 
şekilde yerleştirin.

3. Nazikçe pil bölümünü içeri sokun. Otomatik olarak
yerine kilitlenir.

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 
 kapatılamazsa, 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 sıcak-
lıklara 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
Sistemin yüzeyini yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
•  Sistemin yakınlarında herhangi bir sprey kullanmayın. Alkol, 

amonyak veya aşındırıcı içeren herhangi bir çözücü, kimyasal, 
veya temizlik solüsyonu kullanmayın.

•  Açıklıklara sıvı dökülmesine izin vermeyin.

Müşteri hizmetleri
Daha fazla yardım için Bose Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 
Kutunun içindeli hızlı başlangıç kılavuzuna başvurun.

Sınırlı garanti
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
AC güç değeri
120V  60Hz 60W maksimum

Koruma ve Bakım
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