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Kullanma Kılavuzu
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Garanti
laklıklarınız sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garanti
ı, kutunun içerisindeki ürün kayıt formunda bulunabilir.
rününüzü nasıl kaydetmeniz gerektiği ile ilgili bilgi için  
 danışın. Ürünü kayıt ettirmemeniz sınırlı garanti 

zı elinizden almaz.
aranti Servisi almak için ne yapmalısınız?
etkili bir Bose satıcısından alındığına dair geçerli bir belge
ıdaki prosedürü kullanarak iade edin:
esifik iade ve gönderim talimatları için ülkenizdeki Bose 
ruluşu ile irtibata geçin (ülkenizdeki Bose kontak bilgisine 
şmak için Global.Bose.com/register adresini ziyaret edin);
nü etiketleyin ve ülkenizdeki Bose kuruluşu tarafından
ilen adrese, taşıma bedeli ön ödemeli olarak gönderin, ve;
bata geçtiğiniz Bose kuruluşu tarafından verilen tüm 
rekli iade izin numaralarını kolayca görünecek şekilde
rtonun dışında belirtin. Gerekliliği belirtildiği halde, iade
 numarası olmaksızın gelen kartonlar kabul edilmez.

ri numarası sağ kulaklığın içinde bulunmaktadır.

lik Bilgileri
u kullanma kılavuzunda verilen talimatları dikkatlice
in. Bu talimatlar ürününüzü doğru şekilde kurmanıza ve 
nıza ve gelişmiş özelliklerinin tadını çıkarmanıza yardımcı

fen bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın.

AR
süre yüksek sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar
ilir. Lütfen özellikle uzun periyodlarda kulaklık kullanımı 
nda yüksek ses seviyelerinden kaçının. 
lu taşıt kullanırken veya dışarıdan gelen sesleri duyamıyor
ızın siz veya başkaları için bir tehlike arz ettiği durumlarda
ık kullanmayın.
 hatırlatma amaçlı veya uyarı olarak kullandığınız sesler,
ıklar kulağınızdayken alışılmadık bir karaktere sahip olabilir.
sleri gerektiği zamanlarda tanıyabilmeniz için karakterlerinin
değiştiğine özellikle dikkat edin.
lıkları düşürmeyin, üzerine oturmayın veya suyla temas
erine izin vermeyin.
şırı ısınmadan dolayı oluşabilecek maddi hasarlardan 
ık gibi kişisel zararlardan dolayı, cep telefonu adaptörünü,
rı uçak koltuklarında bulunan girişlerde KULLANMAYIN.
ma hissi veya ses kaybı hissederseniz hemen çıkarın ve
1  

sını kesin.
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2 kulaklıkları tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bose 
klıkların gelişmiş performansı sayesinde, konforundan 
 hiçbir şey kaybetmeyen kulak çevresi oturuşuyla, 

i müziğinizin ortasında bulacaksınız.

ler

Değiştirilebilir ses kablosu

irilebilir
k
arı

 (3.5 
) fiş

Ayarlanabilir
kafa bandı

L veya R işareti

ları takmak
ve sol (L) kulakları belirleyen işaretleri kullanarak 
arı takın. Kulaklık yastıkları kulaklarınız etrafında rahatça 
 ve kafa bandı başınızın üzerinde usulca yerleşecek şekilde 
dını ayarlayın. 

 cihazına bağlamak
çük olan 2.5mm fişin sıkı bir şekilde sol kulaklığa girdiğinden
n. Kablonun diğer ucunu, MP3 çalar, bilgisayar veya 
ki ses sistemi gibi, istediğiniz bir ses cihazının ses çıkışına 
kın. (Bazı ev stereo ekipmanları için farklı bir 1/4 inçlik 
) adaptöre ihtiyaç olabilir.)

abilir kulaklıklar
2 kulaklıklar katlanarak kolay taşınmaları ve daha az yer 
ları için dönen kulaklıklar kullanır.
: Kulaklıklar sadece bir yöne doğru dönebilirler. Kulaklıkları 
e doğru çevirmeye zorlamak kulaklıklara zarar verebilir.
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ıkları temizlemek
2 kulaklıklar düzenli temizleme gerektirmez. Temizleme

i durumlarda, sadece dış yüzeyleri yumuşak bir bezle silin.
deliklerinin açık kaldığından ve kulaklığın içine nem 
inden emin olun.

parça ve aksesuarlar
rlar ve yedek parçalar Bose Müşteri Hizmetleri’nden 
dilebilir. Bölgeniz için kontak bilgisini bu kullanma 
nda bulabilirsiniz.

Ürün Kodu
 çantası: 329585-0010
yastıklar: 329586-0010
kablo: 329583-0010

ık yastıklarını takmak
yastıkları, her bir kulaklığın iç 
 etrafında bulunan 8 küçük 
 altına geçme kenar ile yerine 
ğer bir kulaklık yastığı kısmen 
amen çıkarsa, kulaklık yastığının 
enarını tekrar kulak kepçesine 
n. Parmağınız veya başparmağınızı 
k, tüm kulak kepçesinin etrafına 
ndan emin olmak için geçme 

ın etrafına bastırın. 

giderme
m Ne yapmalı
 veya sadece
lıkta ses var

• Ses kablosunun her iki tarafının da 
sıkıca takılı olduğundan emin olun.

• Başka bir ses cihazı deneyin
aslar • Her iki kulaklık yastığının sağlam

olarak yerine oturduğundan emin olun.
zuk yastıklar • Nötr pozisyonda bir iki dakika bekledikten 

sonra yüksek yoğunluktaki yastık süngeri 
kendi formuna geri dönecektir.
3

hangi bir problem devam ederse, Müşteri Hizmetleri’ni 
ölgeniz için bu kılavuz ile gelen telefon numaralarına bakın.
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Toksik veya Tehlikeli Madde veya Elementlerin isimleri ve içerikleri
Toksik veya Tehlikeli Madde ve Elementler

Parça 
Adı

Kurşun
(Pb)

Cıva
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Hekzavalan
(CR(VI))

Polibrominatlı
Bifenil (PBB)

Polibrominatlı
difenileter (PBDE)

PCBler X 0 0 0 0 0

Metal 
parçalar X 0 0 0 0 0

Plastik 
parçalar 0 0 0 0 0 0

Hoparlör X 0 0 0 0 0

Kablolar X 0 0 0 0 0

O: Bu işaret, bu parça için tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin 
SJ/T 11363-2006 limitlerinin altında olduğu anlamına gelir.

X: Bu işaret, bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birinde bulunan bu toksik
veya tehlikeli maddenin SJ/T 11363-2006 limitlerinin üzerinde olduğu anlamına gelir.
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