
SOUNDBAR 700 



ÖNEMLİ EMNİYET AÇIKLAMALARI 

Lütfen tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyup saklayın. 

Önemli Güvenlik Talimatları 
1. Bu talimatları okuyunuz. 
2. Bu talimatları saklayın. 
3. Tüm uyarıları dikkate alınız. 
4. Tüm talimatları takip edin. 
5. Bu cihazı suya yakın bir yerde kullanmayın. 
6. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. 
7. Havalandırma deliklerini tıkamayın. İmalatçının talimatlarına uygun olarak montajı yapın. 
8. Radyatör, ısı regülatörü, soba veya başka cihazlar gibi (amplifikatör dahil) ısı üreten hiçbir ısı 

kaynağının yanında montajı yapmayın. 
9. Elektrik kordonunu, üzerine basılmasını veya kordonun özellikle fiş, adaptör kutusu ve cihazdan 

çıktığı kısımlarda zedelenmesini önleyecek şekilde yerleştiriniz. 
10. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın. 
 
 
11. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ya da cihaz ile birlikte satılan tekerlekli sehpaları, 
sehpaları, tripodları, destekleri veya masaları kullanınız. Tekerlekli sehpa kullanıldığı zaman 
sehpa/cihaz bileşiminin devrilmesinden kaynaklanan yararlanmalardan kaçınmak için tedbirli 
davranınız. 
12. Fırtına ve yıldırım riski varsa veya uzun süre kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden çekin. 
13. Tüm servis hizmetleri için uzman personele başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde hasar gördüğü 

zaman, örneğin elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğü, cihaz üzerine sıvı döküldüğü veya cisim 
düştüğü, cihaz yağmura veya neme maruz kaldığı, normal biçimde çalışmadığı veya 
düşürüldüğü zaman servis çalışması gerekir. 
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UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 

Ürün üzerindeki bu sembol, elektrik çarpması riski oluşturabilecek olan yalıtılmamış, tehlikeli 
voltaj anlamına gelir. 
Ürün üzerindeki bu sembol, bu kılavuzda önemli kullanım ve bakım talimatları bulunduğunu 
gösterir. 
Boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun 
değildir. 

Bu ürün manyetik malzeme içermektedir. Tıbbi implant cihazlarınızı etkileyip etkilemeyeceğini 
öğrenmek için doktorunuza başvurun. 
Bu ürün, temperli bir cam yüzey içerir. Etkiyi önlemek için dikkatli olun. Kırılma durumunda, 
kırık camı temizlerken dikkatli olun. 

• 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 çıplak 

ateş kaynakları KOYMAYIN. 

• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN. 
• Cihazı taşıtlarda veya teknelerde KULLANMAYIN. 
• Elektrik fiş/fiş ve prizleri cihazın elektrik bağlantısını kesmek için kullanılır, bağlantı kesme cihazı 

çalışmaya hazır olmalıdır. 

 

 

Sadece 2000 metreden daha az 
yüksekliklerde kullanın. 

• Bu ürün ile birlikte verilen pil, yanlış kullanılması halinde yangın veya kimyasal yanık riski söz konusu 
 • Pilin akması halinde, sıvının deri veya göz ile temasından kaçının. Temas halinde tıbbi 

yardım alın. 

• İçinde pil bulunan ürünü aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın (ör. doğrudan güneş ışığı alan yerde 
saklamak, alev vb.). 

• Bu ürünü monte etmek için yalnızca aşağıdaki donanımı kullanın: Bose Soundbar Duvar Desteği. 



MEVZUAT BİLGİLERİ 

NOT : Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihazların limitlerine 
uygun bulunmuştur. Bu limit değerler bir yerleşim birimindeki zararlı parazitlere karşı uygun koruma 
sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar; talimatlara 
uygun olarak kurulup kullanılmadığı takdirde radyo haberleşmelerinde zararlı parazite neden olabilir. 
Ancak, belirli bir montaj yöntemi ile bu tür bir parazit oluşumunun engelleneceğinin hiçbir garantisi 
yoktur. Eğer bu donanım radyo veya televizyon yayınlarında zararlı parazitlere neden olursa (bunu 
donanımı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek 
parazitlenmeyi önlemeye çalışmanızı öneririz: 
• Alıcı antenin yönünü yeniden ayarlayın veya yerini değiştirin. 
• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 
• Cihazı, alıcının bağlı olduğu devre çıkışından farklı bir çıkışa bağlayın. 
• Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknik servisine başvurun. 
Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmamış değişiklik ve modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı 
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. 
Bu cihaz FCC Yasaları bölüm 15 ve Kanada Sanayi lisans muafiyetli RSS standartlarına uygundur. 
Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu 
cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olanlar da dahil olmak üzere, gelen her paraziti almalıdır. 
Bu cihaz, genel nüfus için belirlenmiş FCC ve Kanada Sanayi radyasyona maruz kalma limitlerine 
uygundur. 
Bu ekipman radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe kalacak şekilde monte edilmeli ve 
kullanılmalıdır. Bu verici herhangi bir anten veya vericinin yakınında bulundurulmamalı veya bunlarla 
birlikte çalıştırılmamalıdır. 
5150 - 5250 MHz bandında çalışan bu cihaz, diğer ortak kanallı mobil uydu sistemlerine zararlı parazit 
olasılığını azaltmak amacıyla sadece iç mekanlarda kullanılmalıdır. 

Ürün, 2009/125/EC sayılı Enerji İle İlgili Ürünler Direktifi için Çevreci Tasarım Gereksinimleri uyarınca, 
aşağıdaki norm(lar) ya da belgelerle uyumludur: 801/2013 sayılı Yönetmelik (EC) ile değiştirilen 
1275/20 08 sayılı (EC) Yönetmeliği. 

Gerekli Güç Durumu Bilgisi Güç Modları 
Bekleme Modu* Ağ Bekleme (Networked 

Standby) 
Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz girişte < 0.5 W tüm ağ tiplerinde < 2.0 W 
Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre < 2.5 saat < 20 dakika 
Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, tüm kablosuz ağ 
portları aktif edilmiş şekilde 230V/50Hz girişte güç tüketimi 

Yok < 2.0 W 
Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme prosedürleri. Tüm ağların 
devre dışı bırakılması, bekleme modunu etkinleştirir.  
*Ağları devre dışı bırakmadan veya bekleme moduna geçmeden önce, 
mikrofonun açık olduğundan emin olmak için mikrofonun açma/kapama 
düğmesini kullanın (kırmızı gösterge ışığı söner). 

Wi-Fi®: Uzaktan kumanda üzerindeki Bose Music ve İleri 
Atlama düğmelerine aynı anda basılı tutarak devre dışı bırakın. 
Etkinleştirmek için tekrarlayın. 
Bluetooth•: Eşleştirme listesini temizleyerek ve Bluetooth• 
düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutarak devre dışı bırakın. 
Bir Bluetooth®  kaynağı ile eşleştirerek etkinleştirin. 
Eternet: Eternet kablosunu çıkartarak devre dışı bırakın. 
Eternet kablosunu takarak etkinleştirin. 
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İşbu belgeyle, Bose Corporation bu ürünün 2014/53/AB Yönetmeliğinin gereklerine ve 
diğer yürürlükteki AB direktif gereksinimlerine uygunluğunu beyan eder. Uygunluk 
beyanının tam metni şu adreste yer almaktadır: www.Bose.com/compliance 

http://www.bose.com/compliance


MEVZUAT BİLGİLERİ 

Avrupa için: 
Çalışma frekans bandı 2400 - 2483,5 MHz'dir. 
• Bluetooth/Wi-Fi: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den düşüktür 
• Bluetooth Düşük Enerji: Maksimum güç spektral yoğunluğu 10 
dBm/MHz EIRP’den düşüktür Kullanım frekans bantları, 5150 ila 5350 
MHz ve 5470 ila 5725 MHz arasındadır: 
• Wi-Fi: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den düşüktür 
Bu cihaz, tabloda listelenen tüm AB Üye Devletlerinde 5150 ila 5350 MHz frekans aralığında 
çalıştırıldığında, iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. 

 

          

          

          

 

Bu simge, ürünün ev atıkları ile atılamayacağını, geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine 
teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Uygun şekilde atılması ve geri dönüştürülmesi 
doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve 
geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, imha hizmetine veya bu 
ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun. 

 

Lütfen kullanılmış pilleri yerel mevzuata uygun şekilde atın. Yakarak yok 
etmeye çalışmayın. 

5 | TÜRKÇE 

Düşük enerjili Radyo frekans Cihazları için Yönetim Mevzuatı Madde XII 
“Düşük enerjili Radyo frekans Cihazları için Yönetim Mevzuatı” uyarınca, NCC'den izin almayan şirket, 
kurum veya kullanıcının frekans değiştirmesi, iletim gücünü güçlendirmesi veya orijinal özellikleri 
değiştirmesi, onaylanan düşük enerjili radyo frekans cihazları çalıştırması mümkün değildir. 
Madde XIV 
Düşük enerjili radyo frekans cihazları hava aracı güvenliğini etkilemez ve yasal iletişimlerle enterferans 
oluşturmaz; Aksi takdirde kullanıcı, enterferans tamamen ortadan kalkana kadar çalıştırmayı 
durdurmalıdır. Belirtilen yasal iletişimler ile Telekomünikasyon Yasalarına uygun olarak gerçekleştirilen 
telsiz iletişimleri ifade edilmektedir. 
Düşük enerjili radyo frekans cihazları yasal iletişimler veya ISM radyo dalgası ile yayılan hizmetlerle 
enterferansa açık olmalıdır. 



MEVZUAT BİLGİLERİ 

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu 
Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Ögelerin Adları ve İçerikleri 

 Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Ögeler 
Parça Adı Kurşun 

(Pb) 
Cıva 
(Hg) 

Kadmiyum 
(Cd) 

Altı 
Değerlikli 
(CR(VI)) 

Polibromlu 
Bifenil 
(PBB) 

Polibromlu 
divinileter 

(PBDE) 
PCBs 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 parçanın tüm homojen maddelerinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 limit 

gereksinimlerinin altında olduğunu belirtmektedir. 

 

X: Bu parçada kullanılan homojen maddelerin en az birinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli maddenin GB/T 
26572 limit gereksinimlerinin üstünde olduğunu belirtmektedir. 

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu 
Ekipman Adı: Amfili Hoparlör, Tip tanımı: 425842 

 Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri 
Birim Kurşun 

(Pb) 
Cıva (Hg) Kadmiyum (Cd) Altı Değerlikli krom 

(CR+6) 
Polibromlu bifenil (PBB) Polibromlu 

difenileterler (PBDE) 

PCBs 
      

Metal Parçalar 
      

Plastik Parçalar 
      

Hoparlörler 
      

Kablolar 
      

Not 1: “o”, kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığın referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir. 
Not 2: “-”, kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir. 
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Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın 
Model ve seri numaraları, soundbarın arka kısmında bulunmaktadır. 
Seri numarası: _______________________________________________________________  
Model numarası: _____________________________________________________________  
Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayın. Bose ürününüzü kaydetmenin tam 
zamanı global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz 

http://global.bose.com/register


MEVZUAT BİLGİLERİ 

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci basamak üretim yılını belirtmektedir; "8", 2008 veya 
2018 anlamına gelmektedir. 
Çin için İthalatçı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North 
Riying Road, Çin (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

AB için İthalatçı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda 
Tayvan için İthalatçı: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, 
Taipei City 104, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676 
Meksika için İthalatçı: Bose de Mexico, S. de R.L. de CV. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas 
de Chapultepec, 
11000 Meksika, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202)3545 
Giriş Değeri: 100 - 240V 50/60Hz, 65W 
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YASAL BİLGİ 

Amazon, Alexa, Amazon Music ve diğer tüm ilgili logolar, Amazon, Inc. Veya iştiraklerinin ticari 
markalarıdır. 
Android, Google Now, Google Play ve Google Play logoları Google LLC’nin ticari markalarıdır. 
Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. tarafından sahip olunan tescilli 
ticari markalardır ve bu markalar Bose Corporation tarafından lisans altında 
kullanılmaktadır. 

 

Dolby, Dolby Audio ve çift D-sembolü, Dolby Laboratories firmasının ticari 
markalarıdır. 

 

DTS patentleri için, bakınız http://patents.dts.com. DTS, Inc. DTS lisansı kapsamında 
üretilmiştir. 
Sembol, Sembol ile birlikte DTS Surround, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde 
DTS, Inc. tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları 
Saklıdır. 
HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI 
Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markası ya da tescilli markasıdır. 

Bu ürün, iHeartRadio hizmetini içerir. iHeartRadio, iHeartMedia, Inc. şirketinin tescilli markasıdır. 
Apple ve Apple logosu, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc. ticari markalarıdır. App Store, Apple 
Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır. 
Bu ürün, Microsoft'a ait belirli fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Microsoft'un yazılı izni 
olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez. 
Bu ürün, aşağıdaki adreste 3. taraf lisanslarının bulunabileceği Spotify yazılımını kullanmaktadır*: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses 
Spotify, Spotify AB’nin tescilli markasıdır. 
UEI Technology™ ile tasarlanmıştır. Universal Electronics, Inc.’nin UEI 2000-2018 lisansı kapsamında Wi-Fi, 
Wi-Fi Alliance ’ın tescilli markasıdır. 
Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, the Bose Music logo, Bose 
Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround 
Speakers, ve Virtually Invisible, Bose Corporation’ın ticari markalarıdır. 

Bose Corporation Merkezi: 1-877-230 -5639 
2018 Bose Corporation. Bu çalışmanın herhangi bir bölümü yeniden üretilemez, değiştirilemez, 

dağıtılamaz veya önceden izin alınmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz. 
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KUTU İÇERİĞİ 

İÇİNDEKİLER 
Aşağıdaki parçaların kutuda olduğundan emin olun: 

 

Bose Soundbar 700 

 

 

Temizlik bezi 

*Birden fazla güç kablosu ile gönderilebilir. Bölgeniz için uygun güç kablosunu kullanın. 

NOT : Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüş veya soundbar üzerindeki cam kırılmış 
ise ürünü kullanmayın. Yetkili Bose® satıcınıza veya Bose müşteri hizmetine 
başvurun. 
Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB700 
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Bose Soundbar Evrensel Uzaktan Kumanda 
 

AA Pil (4 adet) 

 

HDMI kablosu 
 

Güç kablosu* 

 

Optik kablo 

ADAPTiQ kulaklık 

http://worldwide.bose.com/Support/SB700


SOUNDBARIN YERLEŞTİRİLMESİ 

ÖNERİLER 
En iyi performans için, soundbarı yerleştirirken aşağıdaki önerileri izleyin: 

Soundbarın üstüne herhangi bir nesne KOYMAYIN. 
Kablosuz parazitini önlemek için, diğer kablosuz ekipmanları 0,3 - 0,9 metre 
(1 - 3 feet) kadar soundbardan uzakta tutun. Soundbarı metal dolaplardan, diğer 
ses/video bileşenlerinden ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta tutun. 
Soundbarı doğrudan TV’nizin altına (tercihinize göre) veya TV’nizin üzerine, ızgara 
kısmı odaya bakacak şekilde yerleştirin. 
Soundbarı lastik ayaklarının üzerine sağlam ve düz bir zemine yerleştirin. Doğru 
destek için, her iki ayak da yüzeye temas etmelidir. Titreşim, özellikle mermer, cam 
veya çok parlak ahşap gibi düz yüzeylerde soundbarın hareket etmesine neden 
olabilir. 
Soundbarın arka tarafını diğer yüzeylerden en az 0,4 inç (1 cm) uzakta tutun. Bu 
kısımdaki portların engellenmesi akustik performansı etkiler. 
Yakında bir AC (şebeke) elektrik prizi olduğundan emin olun. 
En iyi ses kalitesi için, soundbarı kapalı bir dolap içine veya köşeye çapraz olarak 
yerleştirmeyin. 
Soundbarı bir rafa veya televizyon sehpasına yerleştiriyorsanız, en iyi akustik 
performans için soundbarın önünü rafın ön kenarına veya TV sehpasına 
olabildiğince yakın bir yere yerleştirin. 

DİKKAT: Soundbarı ön, arka veya üst kısmı üzerinde olacak şekilde koyup çalıştırmayın. 
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SOUNDBARIN YERLEŞTİRİLMESİ 

SOUNDBARIN DUVARA MONTE EDİLMESİ 
Soundbarı duvara monte edebilirsiniz. Bose Soundbar duvar desteğini satın almak için, 
yetkili Bose bayiniz ile iletişim kurun. 

Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB700 
DİKKAT: Soundbarı monte etmek için herhangi bir başka donanım KULLANMAYIN. 

14 | TÜRKÇE 

http://worldwide.bose.com/Support/SB700


GÜÇ 

SOUNDBARIN GÜCE BAĞLANMASI 
1. Güç kablosunu, soundbarın arkasındaki GÜÇ KONEKTÖRÜNE BAĞLAYIN. 
2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın. 

Soundbar çalışır duruma gelir ve ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar. 

AĞ BEKLEME 
Soundbar, ses durduğunda ve 20 dakika içerisinde herhangi bir tuşa basılmadığında 
beklemeye alınır. Soundbarı ağ bekleme modundan çıkarmak için: 

Mobil cihazınızı kullanarak veya Bose Music uygulamasını kullanarak ses oynatın 
veya devam ettirin. 
Amazon Alexa ile konuşun. 

Uzaktan kumanda üzerinden, Güç düğmesine,  kaynak düğmelerinden 
birine (bkz. sayfa 22), veya Bose Music düğmesine  ve sonrasında ön ayar 
düğmesine basın (bkz. sayfa 23). 

NOTLAR: 
Alexa, Bose Music uygulaması kullanılarak ayarlandığı durumda ve mikrofon 
açık olduğu sürece ağ bekleme modundayken Alexa’ya erişmeye devam 
edebilirsiniz. (bkz. sayfa 34). 
Ayrıca, Bose Music uygulamasını kullanarak bekleme zamanlayıcıyı devre dışı 
bırakabilirsiniz. 
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BOSE MUSIC UYGULAMASI KURULUMU 

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi bir mobil cihazınızdan soundbarınızı 
ayarlamanızı ve kontrol etmenizi sağlar. 

Uygulamayı kullanarak müzik yayını yapabilir, ön ayarları düzenleyebilir ve değiştirebilir, 
müzik servisleri ekleyebilir, internet radyo istasyonlarını keşfedebilir, Amazon Alexa’yı 
yapılandırabilir ve soundbar ayarlarını yönetebilirsiniz. 

NOT : Eğer farklı bir Bose ürünü için Bose Music uygulamasında bir Bose hesabı 
oluşturduysanız, bkz. “Mevcut Bose Music Uygulaması Kullanıcıları” sayfa 17. 

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRMEK 
1. Mobil cihazınıza Bose Music uygulamasını indirin. 

2. Uygulama talimatlarını takip edin. 
NOT : Bose Music uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: 

worldwide.Bose.com/Support/SB700 
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MEVCUT BOSE MUSIC UYGULAMASI KULLANICILARI 

MEVCUT BİR HESABA SOUNDBARIN EKLENMESİ 
1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose’um ekranında, +‘ya dokunun. 

NOT : Bose’um ekranına geri dönmek için, üst sol köşesindeki ‘e dokunun. 
2. Uygulama talimatlarını takip edin. 

BİR WI-FI AĞINA BAĞLANMAK 

Soundbar bir ağa bağlı değil ise 
Soundbarınız, Wi-Fi isminizin, şifrenizin veya modeminizin değişmesi nedeni ile ağa bağlı 
değilse, soundbarı eski ağınıza ekleyin. 

1. Bose Music uygulaması içerisinde, soundbarınızı seçin. 

2. Uzaktan kumanda üzerinde,  TV düğmesine ve Geri Atlama düğmesine, ışık 
çubuğu iki defa yanıp sönene kadar basılı tutun. 

Soundbar Wi-Fi’a bağlanmaya hazır olduğunda, ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar. 
3. Uygulama talimatlarını takip edin. 

Soundbar bir ağa bağlı ise 
Soundbarınız bir ağa bağlıysa ve yeni bir ağa geçmek istiyorsanız, soundbarınızı yeni 
ağa ekleyin. 
 
1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose’um ekranından soundbarınızı seçin. 
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokunun. 
3. Ayarlar > Wi-Fi > Farklı Bir Ağ Seç’i tıklayın. 
4. Uygulama talimatlarını takip edin. 
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ADAPTİQ SES KALİBRASYONU 
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Bose Music uygulamasını kullanarak soundbarınızı kurduktan sonra, uygulama, en iyi 
akustik uygulama için ADAPTiQ ses kalibrasyonunu gerçekleştirmeniz konusunda sizi 
uyarır. ADAPTiQ ses kalibrasyonu, beş ses ölçümü gerçekleştirerek sistemin sesini 
dinleme alanınızın akustiğine uyarlar. Bir ses kalibrasyonu gerçekleştirmek için, oda 
sessiz iken 10 dakikaya ihtiyacınız olacaktır. 
ADAPTiQ ses kalibrasyonu esasında, ADAPTiQ kulaklığın üstündeki mikrofon 
(soundbar ile birlikte verilir), en iyi ses kalitesini belirlemek amacıyla odanızın ses 
özelliklerini ölçer. 

BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK ADAPTİQ SES 
KALİBRASYONUNU ÇALIŞTIRIN 
Daha sonra opsiyonel olarak bir bas modülü veya surround hoparlörleri bağlar, 
soundbarı veya herhangi bir mobilyayı hareket ettirir iseniz, en iyi ses kalitesini 
sağlamak için ADAPTiQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırın. 
1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose’um ekranından soundbarınızı seçin. 
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokunun. 
3. Ayarlar > ADAPTiQ > Yeniden Çalıştır seçeneğini tıklayın. 
4. Uygulama talimatlarını takip edin. 



SOUNDBAR KONTROLLERİ 

Soundbar kontrolleri, soundbar ve uzaktan kumandanın üst kısmında bulunur.  
 
NOT : Bunun yanı sıra, Bose Music uygulamasını kullanarak da soundbarınızı kontrol edebilirsiniz. 

Mikrofon kapatma düğmesi (bkz. sayfa 27) Eylem düğmesi (bkz. sayfa 27) 

 

AMAZON ALEXA KONTROLLERİ 

Eylem düğmesi o ve Mikrofon kapatma düğmesi , Alexa’yı kontrol etmek için 
kullanılır. Alexa’ya erişim ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 26. 
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Mikrofon kapalı göstergesi (bkz. sayfa 34) Işık çubuğu (bkz. sayfa 33) 



SOUNDBAR KONTROLLERİ 

UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONU 
Soundbarı, soundbar ile bağlantılı kaynakları, Bluetooth bağlantılarını ve ön 
ayarları kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın. 

Televizyonunuza bağlı 
olan bir kaynağı seçer 

Kablo/uydu fonksiyon 
düğmeleri (bkz. sayfa 25) 

Gezinme paneli 

Ses kontrolleri (bkz. sayfa 24) 

Kanal kontrolleri (bkz. sayfa 24) 

Önceki kanal, bölüm veya parça (bkz. 
sayfa 24) 

Medya oynatma (bkz. sayfa 24) 

Sayısal Tuş Takıı. 
1 -6 arasındaki sayılar, ön 
ayarlı müzik yayın 
kaynaklarından müzik 
oynatmak için kullanılabilir 
(bkz. sayfa 30) 

NOT : Bose Music uygulamasını kullanarak uzaktan kumandanızı programlayabilirsiniz. 
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Kaynak düğmeleri (bkz. sayfa 22) 

Soundbarı açma/kapama 
(bkz sayfa 21) 

Seçili kaynağı 
açma/kapama (bkz 
sayfa 22) 

Internet TV ana sayfası 
veya mevcut kaynağın 
ana menüsünü gösterir 

Kayıtlı listeler  
DVR Programları 

Sesi Kapatma/Sesi 
Açma (bkz. sayfa 24) 



SOUNDBAR KONTROLLERİ 

Güç 
Soundbarı açıp kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki I düğmesine basın. 
Açtığınızda, uzaktan kumanda düğmeleri en son aktif kaynak doğrultusunda parlar. 

 

Güç düğmesi 

NOTLAR: 
Soundbarı bir AC (şebeke) elektrik prizine taktığınızda, soundbar otomatik olarak 
açılacaktır. 

Soundbar ilk defa açıldığında, varsayılan olarak TV kaynağını kullanır. 
Alexa, Bose Music uygulaması kullanılarak ayarlandığı durumda ve mikrofon açık 
olduğu sürece soundbar kapalıyken Alexa’ya erişmeye devam edebilirsiniz. (bkz. 
sayfa 34). 
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SOUNDBAR KONTROLLERİ 

Kaynaklar 
Uzaktan kumandanın dört programlanabilr kaynak düğmesi mevcuttur 
( ve ). Bu düğmeleri, Televizyonunuzu, kablo/uydu alıcınızı, oyun 
sisteminizi, DVD veya Blu-ray Disc™ oynatıcı veya başka bir kaynağı kontrol etmek 
için kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandanızı kullanarak televizyonunuzdaki farklı 
girdileri seçerek kaynaklar arasında geçiş yapabilirsiniz. 

Kaynak güç tuşu 

 

TV giriş tuşu 

Kaynak tuşlar 

NOTLAR: 
Televizyonunuzda CEC etkin ise, Televizyonunuz otomatik olarak seçilen 
kaynağa geçiş yapabilir. 
Uzaktan kumanda üzerindeki kaynak düğmelerine basmak, televizyon girişini 
değiştirmez. Soundbar üzerinden güç verir ve uzaktan kumandanın modunu 
değiştirir, böylelikle uzaktan kumanda, kaynak fonksiyonlarını kontrol edebilir. 
Uzaktan kumanda, televizyonunuza kurulum esnasında Bose Music uygulaması 
kullanılarak programlanır. 
Televizyonunuzu değiştirirseniz, uzaktan kumandanızı Bose Music uygulamasını 
kullanarak yeni televizyonuza programlamalısınız.  
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1. Uzaktan kumanda üzerinde, uygun kaynak düğmesine basın ( , 
veya ). Uzaktan kumanda düğmeleri, seçilen kaynak doğrultusunda 
parlayacaktır. 

2. üzerine basın. 
Kaynak açılır. 

3. üzerine basın. 
4. Televizyonunuz için doğru girişi seçin. 



SOUNDBAR KONTROLLERİ 

Ön ayarlar 
Soundbar, favori müzik servislerinizden ses oynatmak için ayarlayabileceğiniz altı ön 
ayar içerir. Bir kez ayarlandığında, istediğiniz zaman, uzaktan kumandadan düğmeye 
bir kez basarak veya Bose Music uygulamasını kullanarak müziğinize erişim 
sağlayabilirsiniz. 

Ön ayar düğmeleri (1 - 6) 

Ön ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Ön Ayarların Kişiselleştirilmesi” sayfa 28. 
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SOUNDBAR KONTROLLERİ 

Medya oynatma, kanallar ve ses seviyesi 

Sesi Açma/Sesi Kapatma 

 

Ses Kontrolü 

İŞLEV YAPILMASI GEREKEN 
 

’ye basın. 

Oynat/Duraklat Ses duraklatıldığında, ışık çubuğunun kenarları, ses tekrar 
oynatılana değin sürekli olarak yanar. 

Geri Atlama 
’ye basın. 

İleri Atlama ’ye basın. 

Önceki kanal, bölüm veya parça 
üzerine basın. 

Ses Yükseltme + düğmesine basın. 

NOT : Sesi hızlı bir şekilde yükseltmek için +’ya basılı tutun. 
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Kanal kontrolü 

Önceki kanal, bölüm veya parça 

Medya oynatma 



SOUNDBAR KONTROLLERİ 

İŞLEV YAPILMASI GEREKEN 

Ses azaltma 
- düğmesine basın. 

NOT : Sesi hızlı bir şekilde azaltmak için -’ye basılı tutun 
 

Basın  

Sesi Açma/Sesi Kapatma Sesi kapattığınızda, ışık çubuğunun kenarları, ses tekrar 
oynatılana değin sürekli olarak yanar. 

 NOT : Sesi devam ettirmek için + düğmesine de basabilirsiniz. 

Sonraki Kanal üzerine basın. 

Önceki Kanal üzerine basın. 

Kablo/uydu fonksiyonları 
Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı, yeşil, sarı ve mavi düğmeler, kablo/uydu alıcınızdaki 
renk kodlu fonksiyon tuşlarına karşılık gelir. Kablo/uydu alıcısı kullanım kılavuzuna bakın. 

BAS SEVİYESİNİ AYARLAMAK 
1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose’um ekranından soundbarınızı seçin. 
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokunun. 
3. Bas seviyesini ayarlamak için Ayarlama düğmesine basın. 

BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ UZAKTAN KUMANDASI PROGRAMLAMAK 
Soundbarı kontrol etmek için kablo/uydu uzaktan kumandanız gibi bir üçüncü kişi uzaktan 
kumandası programlayabilirsiniz. Talimatlar için üçüncü kişi uzaktan kumandası kullanım 
kılavuzu veya internet sitesine bakınız. 

Bir kez programladığınızda, üçüncü kişi uzaktan kumandası, açma/kapama ve ses 
seviyesi gibi temel soundbar fonksiyonlarını kontrol edebilecektir. 

NOT : Tüm üçüncü kişi uzaktan kumandaları soundbar ile uyumlu değildir. Soundbarı 
kontrol edebilmesi için uzaktan kumanda IR (infrared) sinyalleri desteklemesi 
gerekmektedir. 
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AMAZON ALEXA 

Soundbar, Amazon Alexa’yı destekler. Alexa ile, müzik oynatabilir, haberleri 
dinleyebilir, hava durumunu öğrenebilir, akıllı ev cihazlarını kontrol edebilir ve daha 
birçok şey yapabilirsiniz. Soundbarınızda Alexa’yı kullanmak son derece kolaydır; 
söylemeniz yeter. Yalnızca konuşun veya  Eylem düğmesine basın, Alexa hemen 
cevap verecektir. 

NOT : Alexa her dil veya her ülke için mevcut değildir. 

BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK ALEXA KURULUMU 
1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose’um ekranından soundbarınızı seçin. 
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokunun. 
3. Ayarlar > Konuşma Asistanı’nı seçin 
4. Uygulama talimatlarını takip edin. 
 
 
NOT : Evinizde birden fazla Bose Music ürünü var ise, kesintisiz bir Konuşma Asistanı 

deneyimi için, Bose, tüm Bose Music ürünleri için tek bir kişinin Bose Music 
hesabının ve Amazon hesabının kullanılmasını tavsiye etmektedir. 

ALEXA ERİŞİMİ 
Sesinizi kullanarak veya Eylem düğmesi o ile Alexa’ya erişim sağlayabilirsiniz. 

NOT : Alexa’nın yapabildikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bu internet adresini ziyaret edin: 
worldwide.Bose.com/Support/SB700 

Sesinizi kullanmak 
Alexa’ya erişmek için uyandırma kelimesi “Alexa” dedikten sonra talebinizi söyleyin. 

DENENEBİLECEKLER NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ 

Alexa ile konuşun “Alexa, hava nasıl?” 
 

“Alexa, Niall Horan şarkısı çal.” 
Ses oynatma NOT : Amazon Music, varsayılan müzik servisi olarak 

ayarlanmıştır. Varsayılan müzik servisini değiştirmek 
için Alexa uygulamasını kullanın. 

Ses seviyesi kontrolü “Alexa, sesi yükselt.” 

Belirli bir ses servisinden oynatmak “Alexa, TuneIn’den NPR’yi oynat.” 

Bir sonraki şarkıya geçmek “Alexa, sıradaki şarkı.” 
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AMAZON ALEXA 

DENENEBİLECEKLER NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ 
 Soundbarın ismi oturma odası ise; “Alexa, oturma odasında 

funk çal”. 

Belirli bir hoparlörden çalmak NOT : Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz 
ismi söylediğinizden emin olun. Eğer birden fazla 
hoparlör aynı isme sahip ise, Alexa uygulamasında 
belirlenmiş olan ismi kullanın veya Bose Music 
uygulaması içerisinden ismi değiştirin. 

Zamanlayıcı ayarlama “Alexa, 5 dakika için bir zamanlayıcı ayarla.” 

Daha fazla yeteneği keşfedin “Alexa, yeni yeteneklerin neler?” 

Alexa’yı durdurmak “Alexa, dur.” 

Soundbar kontrollerini kullanmak 
Eylem düğmesi o ve Mikrofon kapatma düğmesi , Alexa’yı kontrol etmek için kullanılır. 
Düğmeler, soundbarın üst kısmında yer almaktadır. 

 

Mikrofon kapalı göstergesi 

DENENEBİLECEKLER YAPILMASI GEREKEN 

Alexa Erişimi 
o düğmesine basın ve talebinizi söyleyin. 

Deneyebileceğiniz şeylere ilişkin bir liste için, şu internet 
adresini ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB700 

Kronometre  üzerine dokunun. 

Alexa’yı durdurmak  üzerine dokunun. 

 

 üzerine dokunun. 
Mikrofonu açma/kapatma NOT : Mikrofon kapalı olduğunda, Mikrofon kapalı 

göstergesi sürekli kırmızı yanacak ve Alexa’ya erişim 
sağlayamayacaksınız. 
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Mikrofon kapalı düğmesi Eylem düğmesi 
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ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ 

Bose Music uygulamasını veya uzaktan kumandayı kullanarak ön ayarları kontrol 
edebilirsiniz. 

NOT : Bluetooth modunda ön ayar yapamazsınız. 

ÖN AYAR YAPMAK 
1. Bose Music uygulamasını kullanarak müzik yayını yapın. 
2. Uzaktan kumanda üzerinde,  Bose Music düğmesine basın. 

Bose Music düğmesi 
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ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ 

3. Bir ses duyana kadar ön ayar düğmesine basılı tutun. 

Ön Ayar Düğmeleri 
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ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ 

ÖN AYARIN OYNATILMASI 
1. Uzaktan kumanda üzerinde,  Bose Music düğmesine basın. 
2. Müzik çalmak için bir ön ayar düğmesine basın. 

Ön Ayar Düğmeleri 
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BLUETOOTH BAĞLANTILARI 

Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil 
cihazlardan müzik çalmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik yayını yapmadan önce 
cihazı soundbarınıza bağlamanız gerekir. 
Soundbarda Bluetooth kullanırken şu hususları unutmayın: 

Soundbar cihaz eşleştirme listesine en fazla sekiz cihaz bağlayabilirsiniz. 
Bir seferde yalnızca bir cihaza bağlanabilir ve müzik oynatabilirsiniz. 
Bunun yanı sıra, Bose Music uygulamasını kullanarak da Bluetooth 
bağlantılarınızı yönetebilirsiniz. 

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANMASI 

1. Uzaktan kumanda üzerinden, Bluetooth düğmesi 1’e, ışık çubuğu mavi renk ile 
yanıp sönene kadar basılı tutun. 

 

Bluetooth düğmesi 

2. Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin. 

İPUCU: Bluetooth menüsü, genellikle Ayarlar menüsünde bulunur. 
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BLUETOOTH BAĞLANTILARI 

3. Cihaz listesinden soundbarınızı seçin. 

İPUCU: Bose Music uygulamasında soundbarınız için girdiğiniz isme bakın. 
Soundbarınızı isimlendirmediyseniz, varsayılan isim çıkacaktır. 
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Bağlandıktan sonra bir ses duyacaksınız. Işık çubuğu sürekli beyaz renkle yanar ve 
sonradan söner. Soundbarın ismi, mobil cihaz listesinde görünür. 

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME 
Mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanarak cihazınızı devre dışı bırakabilirsiniz. 

BİR MOBİL CİHAZIN YENİDEN BAĞLANMASI 
Uzaktan kumanda ile, Bluetooth düğmesine  basın 
Soundbar, en son bağlanan cihaza bağlanmaya çalışacaktır. 
 
NOTLAR: 

Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. 
Cihaz, kullanım aralığında (9 metre) ve açık durumda olmalıdır. 

SOUNDBAR CİHAZ LİSTESİNİN SİLİNMESİ 

Uzaktan kumanda üzerinden,  düğmesine, ışık çubuğu mavi renk ile yanıp sönene 
kadar 10 saniye boyunca basılı tutun. 



SOUNDBAR DURUMU 

Soundbarın önünde yer alan LED ışık çubuğu, soundbar durumunu gösterir. 

 

NOT : Işık çubuğu, seçilen kaynağın aynı anda bir durumunu gösterebilir. 

WI-FI DURUMU 
Soundbarın Wi-Fi bağlantı durumunu gösterir. 

BLUETOOTH DURUMU 
Mobil cihazların Bluetooth bağlantı durumunu gösterir. 
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Işık çubuğu 

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ  SİSTEM DURUMU 

Beyaz Yanıp Sönen Işık 
 

Wi-Fi’a bağlanıyor 

Sürekli Beyaz ve Sonradan 
Sönme 

 

Wi-Fi’a bağlandı 

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU 

Mavi Yanıp Sönen Işık 

 

Mobil cihaza 
bağlanmaya hazır 

Beyaz Yanıp Sönen Işık Mobil cihaza bağlanıyor 

Sürekli Beyaz ve Sonradan 
Sönme Mobil cihaza bağlandı 

İki Kez Mavi Yanıp Sönen 
Işık Cihaz listesi temizlendi 



SOUNDBAR DURUMU 

ALEXA DURUMU 
Amazon Alexa’nın durumunu gösterir. 

Mikrofon kapalı göstergesi 

 

GÖSTERGE FAALİYETİ            SİSTEM DURUMU 

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ 

 

SİSTEM DURUMU 

Sönük Alexa boşta 

Beyaz ışık ortaya doğru 
kayıp sonradan sürekli 
yanıyor 

Alexa dinliyor 

Beyaz ışık kenarlara doğru 
kayıyor Alexa dinliyor 

Yanıp sönen beyaz ışık 
(tamamen) Alexa konuşuyor 

Yanıp sönen sarı ışık Alexa’dan bildirim 

Mikrofon kapalı göstergesi 

Sabit kırmızı Mikrofon kapalı 
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SOUNDBAR DURUMU 

GÜNCELEME VE HATA DURUMU 
Yazılım güncellemelerinin ve hata uyarılarının durumunu gösterir. 

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ 

 

SİSTEM DURUMU 

Sürekli sarı Wi-Fi kurulumu devam ediyor 

Beyaz ışık sağdan sola 
kayıyor Güncelleme indiriliyor 

Beyaz ışık soldan sağa 
kayıyor Soundbar güncelleniyor 

Dört defa sarı ışık yanıp 
sönüyor 

Kaynak hatası - Bose Music 
uygulamasına bakınız 

Dört defa kırmızı ışık yanıp 
sönüyor 

İstek geçici olarak 
kullanılamıyor - daha sonra 
tekrar deneyin 

Sabit kırmızı Soundbar hatası - Bose müşteri 
hizmetleri ile iletişime geçin 
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GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER 

WI-FI ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK/ETKİNLEŞTİRMEK 

Uzaktan kumanda üzerinde,  Bose Music düğmesine ve İleri Atlama 
düğmesine, ışık çubuğu iki defa yanıp sönene kadar basılı tutun. 

Bose Music düğmesi 

 

İleri atlama düğmesi 
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------------------------------------------- GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER -----------------------------------------------  

BAĞLANTI AKSESUARLARI (OPSİYONEL) 
Bu aksesuarların herhangi birini soundbarınıza bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 
aksesuar kullanım kılavuzunuza göz atın. 

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500  
Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700  
Acoustimass 300 bass module: qlobal.Bose.com/Support/AM300  
Bose Surround Hoparlörler: worldwide.Bose.com/Support/WSS  
Virtually Invisible 300 kablosuz surround hoparlörler:  
qlobal.Bose.com/Support/VI300 
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http://worldwide.bose.com/Support/BASS500
http://worldwide.bose.com/Support/BASS700
http://global.bose.com/Support/AM300
http://worldwide.bose.com/Support/WSS
http://global.bose.com/Support/VI300


BAKIM VE ONARIM 

UZAKTAN KUMANDA PİLLERİNİN TAKILMASI 

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını kaydırarak açınız. 

 

2. Dört adet AA (IEC-LR3) 1.5V pili (ürün ile birlikte verilmektedir) takınız. Pil üzerindeki 
+ ve - sembollerini pil yuvasındaki + ve - işaretleri ile eşleştirin. 

 

3. Pil yuvası kapağını tekrar yerine takın. 
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BAKIM VE ONARIM 

SOUNDBARIN TEMİZLİĞİ 
Soundbarın dış yüzeyini beraberinde verilen temizleme bezi ile veya farklı bir yumuşak 
kuru bezle silin. 
DİKKAT: 

Sıvıların sisteme veya herhangi bir deliğe dökülmesine izin vermeyin. 
Sisteme hava üflemeyin. 
Sistemi temizlemek için vakum kullanmayın. 
Sistemin yakınında herhangi bir sprey kullanmayın. 
Alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler içeren solventler, kimyasallar veya 
temizlik solüsyonları kullanmayın. 
Deliklerden içeri herhangi bir cismin girmesine izin vermeyin. 

YEDEK PARÇALAR/AKSESUARLAR 
 
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir. 
Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB700 

SINIRLI GARANTİ 
Soundbarınız sınırlı garanti kapsamındadır. global.Bose.com/warranty adresinden 
web sitemizi ziyaret ederek sınırlı garanti ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. 

Ürününüzün kaydı ile ilgili talimatlar için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. 
Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir. 
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http://worldwide.bose.com/Support/SB700
http://global.bose.com/warranty
http://global.bose.com/register


SORUN GİDERME 

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN 
Soundbarınız ile sorun yaşıyorsanız: 

Soundbarın bir AC (şebeke) elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun. 
Tüm kabloların takılı olduğundan emin olun. 
Işık çubuğunun durumunu kontrol edin (bkz sayfa 33). 
Soundbarı olası parazitlerden (kablosuz yönlendiriciler, kablosuz 
telefonlar, televizyonlar, mikrodalgalar, vb.) 1 - 3 ft (0,3 - 0,9 m) kadar 
uzaklaştırın. 
Optimal kullanım için soundbarı kablosuz yönlendiricinizin veya mobil cihazınızın 
önerilen menziline taşıyın. 
Soundbarı yerleştirme yönergeleri doğrultusunda yerleştirin (bkz. Sayfa 13). 

 

BELİRTİ ÇÖZÜM 

Televizyonunuzda HDMI 
eARC (ARC) veya  
optik konektör mevcut  
değil 

TV’nize bir ses dönüştürücü ve eş eksenli, 3,5 mm veya analog ses 
kablosu (birlikte verilmez) gibi harici bir ses kablosu kullanarak bağlayın. 
İhtiyacınız olan dönüştürücü ve kablo tipi, televizyonunuzda bulunan ses 
çıkış konektörlerine bağlıdır. 

Soundbar  
açılmıyor 

Güç kablosunu farklı bir AC (şebeke) elektrik prizine takın. 

Soundbarı açmak için uzaktan kumandayı kullanın (bkz. sayfa 21). 

Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç 
kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına 
düzgün şekilde takın. 
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DİĞER ÇÖZÜMLER 
Sorununuz çözülmediyse, genel sorunlarla ilgili belirtileri ve çözümleri tanımlamak 
için aşağıdaki tabloya bakın. Sorununuzu çözemezseniz, Bose müşteri 
hizmetleriyle iletişime geçin. 
Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB700 

http://worldwide.bose.com/Support/SB700


SORUN GİDERME BELİRTİ ÇÖZÜM 

Uzaktan kumanda 
arada sırada çalışıyor 
veya hiç çalışmıyor 

Pil üzerindeki + ve — sembollerini pil yuvasındaki + ve - işaretleri ile 
eşleştirin (bkz sayfa 38). 
Pilleri değiştirin (bkz. sayfa 38). 
Uzaktan kumandanın, soundbara 0.6 m (20 feet) uzaklıkta çalışma menzili 
içinde olduğundan emin olun. 
Uzaktan kumanda ve soundbar arasında herhangi bir engel olmadığından 
emin olun. 
Uzaktan kumanda üzerindeki ses düğmesine basarak ve doğru kaynak 
düğmesinin parladığını görerek doğru kaynakta olduğunuzdan emin olun. 
Soundbar üzerinde, Eylem düğmesi o’ya 5 saniye boyunca basılı tutarak 
uzaktan kumanda ile soundbarı eşleştirin. Pilleri uzaktan kumandaya 
yerleştirin (bkz. sayfa 38). Uzaktan kumanda açılır ve kaynak düğmeleri 
parlar. 
NOT : Bu çözüm, yalnızca Alexa kurulmadığı durumlarda geçerlidir. 

Ses aralıklı olarak çalıyor 
veya hiç ses yok 

Işık çubuğunun kenarları yanıp sönüyor ise, soundbarın sesi kapatılmıştır. 
Sesi Açma/Sesi Kapatma düğmesi  ile soundbarın sesini açabilirsiniz. 
Mobil cihazınızın sesinin kapatılmadığından emin olun. 
Soundbar veya mobil cihazınızın sesini yükseltin (bkz. sayfa 24). 
Başka bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 22). 
Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses oynatın. 
Eğer ses Wi-Fi kaynağından ise, modemi sıfırlayın. 
Mobil cihazınızı yeniden başlatın. 
Uygun bir Bluetooth mobil cihazı kullandığınızdan emin olun. 
NOT : Soundbar ile Bluetooth kulaklıklara bağlanamazsınız. 
Soundbarın HDMI kablosunun, televizyonunuzdaki standart bir HDMI 
konektörüne değil, HDMI eARC veya ARC (Ses Dönüş Kanalı) etiketli 
konektörlere takıldığından emin olun. Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC 
konektörü olmaması halinde, optik kablo (ürün ile birlikte verilmemektedir) 
kullanarak soundbarınızı bağlayabilirsiniz (bkz. sayfa 48). 
Soundbarın Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC 
konektörüne bağlı olması halinde, Tüketici Elektroniği Kontrolü 
(CEC)’in 
TV sistem menüsünde etkinleştirildiğinden emin olun. Televizyonunuz 
CEC’i farklı şekilde isimlendirmiş olabilir. Televizyonunuzun kullanım 
kılavuzuna bakınız. 
Soundbarın HDMI kablosunu Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC 
konektöründen sökerek tekrardan takın. 
Optik kabloyu Televizyonunuzun Input veya IN yazan kısmına değil, Output 
veya OUT yazan konektörüne takın. 
Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç 
kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına 
düzgün şekilde takın. 
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SORUN GİDERME 

BELİRTİ ÇÖZÜM 

Soundbar bas modülüne 
veya surround 
hoparlörlere 
bağlanmıyor 

Bas modülünüzün veya surround hoparlörünüzün kullanım kılavuzuna 
bakınız (bkz. sayfa 37). 
Bas modülünüzün veya surround hoparlörünüzün soundbar ile uyumlu 
olduğundan emin olun (bkz. sayfa 37). 
Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç 
kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına 
düzgün şekilde takın. 

Bas modülü veya 
surround hoparlörden 
ses gelmiyor 

Bas modülünüzün veya surround hoparlörünüzün soundbar ile uyumlu 
olduğundan emin olun (bkz. sayfa 37). 
Yazılımın Bose Music uygulamasında mevcut olduğundan emin olun. 
Bose Music uygulamasını kullanarak bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 
25). 
Başka bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 22). 

Ses Televizyon 
hoparlöründen geliyor. 

Soundbarın HDMI kablosunun, televizyonunuzdaki standart bir HDMI 
konektörüne değil, HDMI eARC veya ARC (Ses Dönüş Kanalı) etiketli 
konektörlere takıldığından emin olun. Televizyonunuzun HDMI eARC veya 
ARC konektörü olmaması halinde, optik kablo (ürün ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak soundbarınızı bağlayabilirsiniz (bkz. sayfa 
48). 
Televizyonunuzun hoparlörlerini kapatın. Televizyonunuzun kullanım 
kılavuzuna bakınız. 
Soundbarın Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörüne bağlı 
olması halinde, Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)’in 
TV sistem menüsünde etkinleştirildiğinden emin olun. Televizyonunuz 
CEC’i farklı şekilde isimlendirmiş olabilir. Televizyonunuzun kullanım 
kılavuzuna bakınız. 
Soundbarın HDMI kablosunu Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC 
konektöründen sökerek tekrardan takın. 
TV’nin sesini sonuna kadar kısın. 

            
      

Kötü veya bozuk ses 

Varsa farklı kaynakları test edin. 
Televizyonunuzun surround ses çıkışı yapabildiğinden emin olun. 
Televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız. 
Ses farklı bir cihazdan çalınıyor ise, o cihazın sesini kısın. 
Bose Music uygulamasını kullanarak bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 
25). Televizyonunuzun hoparlörlerini kapatın. Televizyonunuzun kullanım 
kılavuzuna bakınız. 
ADAPTiQ ses kalibrasyonunu başlatın (bkz. sayfa 18). 
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SORUN GİDERME 

BELİRTİ ÇÖZÜM 

Soundbar doğru 
kaynaktan çalmıyor veya 
bir süre bekledikten 
sonra yanlış kaynağı 
seçiyor 

Bose Music uygulamasını kullanarak CEC’i Alternatif olarak ayarlayın. 
Kaynağınızdaki CEC’i devre dışı bırakın (daha fazla bilgi için kaynağın 
kullanım kılavuzuna bakın). 
Soundbarı hem HDMI kablosu (bkz. sayfa 47) ve optik kablo (ürünle birlikte 
verilmemektedir) (bkz. sayfa 48) kullanarak bağlayın. 

Soundbar ve kaynak aynı 
anda kapanıp açılmıyor 

Uzaktan kumanda üzerinde, senkronize olmayan kaynağa atanmış olan 
kaynak tuşuna basın. 

İlgili kaynağı açıp kapatmak için Güç düğmesine  basın. 

Soundbar Wi-Fi ağına 
bağlanmıyor 

Bose Music uygulamasında, doğru ağ ismini seçin ve ağ şifresini girin 
(küçük-büyük harf duyarlı). 
Soundbar ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin 
olunuz. 
Ağ bilgileriniz değişti ise, bkz. sayfa 17. 
Kurulum için kullandığınız mobil cihazda Wi-Fi özelliğini etkinleştirin. 
Mobil cihazınızda açık olan diğer uygulamaları kapatın. 
Mobil cihazınızı ve modeminizi yeniden başlatın. 
Modeminizin 2.4 GHz ve 5GHz bantlarını desteklemesi halinde, hem mobil 
cihazınızın hem de soundbarın aynı banda bağlı olduğundan emin olun. 
NOT : Doğru banda bağlandığınızdan emin olmak için her bir banda 

benzersiz bir isim verin. 
Modemi sıfırlayın. 
Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç 
kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına 
düzgün şekilde takın. Mobil cihazınızdan Bose Music uygulamasını silin, 
uygulamayı yeniden yükleyin ve kurulumu tekrar başlatın. 
Eternet kablosu kullanarak ağa bağlanın. 

Soundbar mobil cihaza 
bağlanmıyor 

Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini kapatın ve sonra tekrar açın. 
Bluetooth listesinden soundbarı silin. Yeniden bağlayın (bkz. sayfa 31). 
Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 31). 
Uygun bir Bluetooth mobil cihazı kullandığınızdan emin olun. 
NOT : Soundbar ile Bluetooth kulaklıklara bağlanamazsınız. 
Mobil cihazınızın Bluetooth cihaz listesinden soundbarı kaldırın ve tekrar 
bağlanın (bkz. sayfa 31). 
Soundbar cihaz listesini (bkz. sayfa 32) temizleyin ve tekrar bağlanın (bkz. 
sayfa 31). 
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SORUN GİDERME 

BELİRTİ ÇÖZÜM 

Bose Music uygulaması 
mobil cihazda çalışmıyor 

Bose Music uygulamasının cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun. 
Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB700 

Mobil cihazınızdan Bose Music uygulamasını silin, uygulamayı yeniden 
yükleyin (bkz. sayfa 16). 

Soundbarı farklı bir Bose 
hesabına eklemek 
istediğimde 
göremiyorum 

Bose Music uygulamasını kullanarak soundbarınızda paylaşımın etkin 
olduğundan emin olun. 
Soundbar ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin 
olunuz. 

Alexa cevap vermiyor 

Bose Music uygulamasını kullanarak Alexa’nın kurulu olduğudan emin 
olun (bkz. sayfa 26). 
NOT : Soundbar, Bose Music Uygulaması ile Wi-Fi ağınızda kurulu ve 

ağınıza bağlı olmalıdır. 
Amazon Alexa’nın ülkenizde mevcut olup olmadığını öğrenin. 
Mikrofon kapalı göstergesinin kırmızı renkli olmadığından emin olun. 
Mikrofonu açmak için, bkz. sayfa 27. 
Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz ismi söylediğinizden 
emin olun. Eğer birden fazla hoparlör aynı isme sahip ise, Alexa 
uygulamasında belirlenmiş olan ismi kullanın veya Bose Music uygulaması 
içerisinden ismi değiştirin. 
İlave destek için, aşağıdaki internet adreslerini ziyaret edin: 
worldwide.Bose.com/Support/SB700 

Ön ayar cevap vermiyor Ön ayarların yapıldığından emin olun (bkz. sayfa 28). 
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SORUN GİDERME 

SOUNDBARIN SIFIRLANMASI 
Fabrika ayarlarına sıfırlama, tüm kaynak, ses, ağ ve ADAPTiQ ses kalibrasyon 
ayarlarını soundbardan siler ve orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür. 

1. Uzaktan kumanda üzerinde,  Güç düğmesine ve İleri Atlama düğmesine, ışık 
çubuğu iki defa beyaz ışık ile yanıp sönene kadar 5 saniye boyunca basılı tutun. 

Güç düğmesi 

 

İleri atlama düğmesi 

Soundbar yeniden başlatılır. Sıfırlama tamamlandığında, ışık çubuğu 
sürekli sarı renkte yanar. 

2. Soundbarın ağ ve ses ayarlarını geri yüklemek: 
a. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını başlatın ve soundbarı ağınıza ekleyin (bkz. 
“Mevcut Bose Music Uygulaması Kullanıcıları” sayfa 17). 

b. Bose Music Uygulamasını kullanarak ADAPTiQ ses kalibrasyonunu çalıştırın. 
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EK: KURULUM REFERANSI 

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ 
Soundbarı televizyonunuza aşağıdaki bağlantı seçeneklerinden birini kullanarak bağlayın: 

Seçenek 1 (tercih edilen): HDMI eARC veya ARC (Ses Dönüş Kanalı) 
Seçenek 2: Optik 

NOT :Soundbarınızı televiysonunuza bağlamak için tercih edilen seçenek, HDMI 
eARC veya ARC konektörüne HDMI kablosu kullanarak yapılan bağlantıdır. 

1. Televizyonunuzun arkasından, HDMI IN ve Audio OUT (dijital) konektör panellerini 
bulun. 

NOT :Televizyonunuzun konektör paneli, gösterildiği gibi görünmüyor olabilir. 
Konektörün şekline dikkat edin. 

 

Seçenek 1 (tercih edilen): 
HDMI eARC veya ARC: Bu bağlantı için 
HDMI kablosunu kullanın. 

Seçenek 2 
Optik: Televizyonunuzun HDMI eARC 
veya ARC konektörü olmaması 
durumunda, bağlantı için bir optik kablo 
kullanın. 

2. Bir ses kablosu seçin. 
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EK: KURULUM REFERANSI 

SOUNDBARI TV’YE BAĞLAMAK 
Ses kablosu seçtikten sonra soundbarı televizyonunuza bağlayın. 

Seçenek 1 (tercih edilen): HDMI eARC veya ARC 
1. HDMI kablosunun bir ucunu televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörüne 
takın. 

NOT : HDMI kablosunu bir standart HDMI konektörüne değil televizyonunuzun HDMI 
eARC veya ARC konektörüne taktığınızdan emin olun. Televizyonunuzun 
HDMI eARC veya ARC konektörü yok ise, bkz. sayfa 48. 

2. Kablonun diğer ucunu, soundbar üzerindeki HDMI (ARC) konektörüne takın. 
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EK: KURULUM REFERANSI 

Seçenek 2: Optik 
Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörü olmaması durumunda, soundbarı 
televizyonunuza bağlamak için bir optik kablo kullanın. 

1. Optik kablonun her iki ucundaki koruyucu kapağı çıkartın. 

DİKKAT: Kablo ucunu yanlış yönde takmak kablo ucuna ve/veya konektöre 
zarar verebilir. 

2. Optik kablonun bir ucunu televizyonunuzun Optical Out konektörüne takın. 

3. Optik kablonun diğer ucunu tutun. 

4. Kablo ucunu, soundbarın OPTICAL IN konektörüne hizalayın ve dikkatli 
bir şekilde takın. 

 

NOT : Konektörün, kablo takıldığında içeriye doğru hareket eden bir girişi 
vardır. 

5. Kablo ucunu, tık sesi duyana kadar sert bir şekilde konektöre doğru ittirin. 
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EK: KURULUM REFERANSI 

SES KONTROLÜ 
NOT : Bozuk ses duymamak için televizyon hoparlörlerinizi kaparın. Daha fazla bilgi için 

televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. 

1. Televizyonunuzu açın. 
2. Eğer bir kablo/uydu alıcısı veya ikincil bir kaynak kullanıyorsanız: 

a. Bu kaynağı açın. 
b. Uygun televizyon girişini seçin. 

3. Soundbar açılmaz ise, uzaktan kumanda üzerindeki Güç Düğmesine  basınız. 

Soundbardan gelen sesi duyarsınız. 

4. Sesi Açma/Sesi Kapatma düğmesine  basın. 

TV hoparlörlerinden veya soundbardan gelen sesleri duymazsınız. 

NOT : Eğer soundbarınızdan gelen sesleri duymuyor veya televizyon hoparlörlerinizden 
gelen sesi duyuyorsanız, bkz. “Sorun Giderme” sayfa 40. 
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