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Hızlı Başlangıç Kılavuzu • Quick Start Guide

Sorun Giderme
Hoparlör(ler)den kısık veya hiç ses gelmiyor:
•  Volüm düğmesini çevirin
• Hoparlörlerin sesini ayarlayın
• Hoparlörlerin bağlı olduğundan emin olun
• Güç kaynağının bağlı olduğundan emin olun
•  Tüm kabloların sonuna kadar takılı olduklarından 

emin olun
•  Bilgisayar veya diğer kaynağın sessize alınmamış 

olduğundan emin olun
•  Bilgisayar veya diğer kaynakların sesini maksimum 

yüzde 75’e ayarlayın
•  Bilgisayar üzerinden ana volüm kontrolünü ayarlayın
•  Müzik uygulamasının volümünü ayarlayın
•  Bilgisayar klavyesinde volümü ayarlayın

computer keyboard
• Medya oynatıcısının volümünü ayarlayın

   Ses bozuk veya statik sesi geliyor:
•  Kaynağın sesini kısın; hoparlörlerin sesini yükseltin. 

Bir kaynak çalmazken arka plan gürültüsü:
•  Hoparlörlerin sesini kısın; diğer kaynakların 

(bilgisayar, medya oynatıcısı) sesini kısın

Teknik Bilgiler
Ebat:
7.5”Y x 3.1”G x 5.9”D 
(19 cm x 8 cm x 15 cm) 

Ağırlık:
3.40 lb (1.54 kg)

Evrensel güç kaynağı değerleri
Giriş 100-240VAC,  50-60 Hz
Çıkış 12V  1.8A
22W maksimum

Ürününüzü kaydedin
http://global.Bose.com/register

Doldurun ve saklayın:
Hoparlör seri numaraları (her bir 
hoparlörün altında) ve model numarası:
Sol hoparlör: 

__________________________________
Sağ hoparlör:  

__________________________________
Model numarası: 

__________________________________
Lütfen satış fişinizi saklayın.
Companion, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer  
ülkelerde kayıtlı tescilli markasıdır.

Companion® 2
seri III multimedya hoparlör sistemi
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Ses kablosu

Sol hoparlör

AC güç kaynağı

AC güç adaptörü

Sağ hoparlör

TÜRKÇE

� Ses kablosunu sağ hoparlördeki 
konektörüne ve bilgisayarınıza 
bağlayın.

� Sol hoparlörü sağ hoparlördeki 
konektörüne bağlayın.

� Elektrik fişini sağ hoparlördeki
konektörüne bağlayın.

� AC güç kaynağına bulunduğunuz bölgeye
uygun olan adaptörü takın. AC güç kaynağını
bir elektrik prizine takın.

� Volüm düğmesini kullanarak hoparlörlerinizi açın.

Hoparlörlerinizden optimum volüm kontrolü elde
etmek için, bilgisayarınız ve müzik uygulamanızın
volümünü maksimum yüzde 75’e ayarlayın; sonra
da hoparlörünüzün volümünü ayarlayın.

Farklı bir ses cihazını dinlemek için, cihazı
sağ hoparlördeki  konektörüne
bağlayın.

Güvenlik bilgisi için, Önemli Güvenlik Talimatlarına başvurun.
Hoparlörlerinizi, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Yakınlarında likit 
sprey kullanmayın. Grilleri elektrik süpürgesiyle nazikçe temizleyebilirsiniz.
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