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Bose® Connect uygulaması ile kulaklıklarınızın
gelişmiş özelliklerini keşfedin

QuietComfort® 35

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TÜRKÇE



NFC

VEYA

TÜRKÇE

Lütfen okuyun ve tüm güvenlik ve kullanma talimatlarını saklayın.
Kulaklıklarınız hakkında (aksesuarlar ve yedek parçalar dahil) daha fazla bilgi için 
kullanma kılavuzuna başvurun.  

 Kullanma kılavuzu için: global.Bose.com veya owners.Bose.com/QC35

Bir Bluetooth® cihazı ile eşleştirme
1. Açma-Kapama/ Bluetooth® düğmesini( )  Bluetooth sembolüne ( ) doğru 

 

2. Cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve cihaz listesinden Bose® 

kaydırın ve “Ready to pair” (Eşleştirmeye hazır) uyarısını duyana veya Bluetooth
göstergesi mavi yanana kadar basılı tutun.

 QuietComfort® kulaklıklarınızı seçin.

İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

VEYA, eğer cihazınız NFC üzerinden Bluetooth® eşleştirmesini destekliyorsa:

1.  Kulaklıkları çalıştırmak için  düğmesini sağa doğru kaydırın.

2. Cihazınızın kilidini açın ve Bluetooth ve NFC özelliklerini etkinleştirin.

3. Cihazınızın NFC temas noktasını kulaklıkların üzerindeki NFC temas noktasına  
dokundurun. Cihazınız sizi eşleştirmeyi kabul etmeniz için uyarabilir.

Eşleştirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlanıldı) 
 uyarısını duyarsınız veya Bluetooth göstergesi sabit beyaz yanar.

Bir dil seçme
1.  ve  düğmelerine aynı anda basın ve üç saniye boyunca basılı tutun.

2.  Diller arasında seçim yapmak için  veya  düğmesine basın.

3. Bir dil seçmek için  düğmesine basın ve basılı tutun.

Ek dilleri görmek için lütfen bu adresi ziyaret edin:  updates.Bose.com/QC35

Kulaklıkları kullanma
Kulaklık kontrolleri

 Çalma/duraklatma veya bir çağrıyı cevaplama/sonlandırma 
için bir kez basın.

İleri atlamak için iki kez basın.

Geri atlamak için üç kez basın.
 Gelen çağrıyı gözardı etmek için basın ve basılı tutun. 

Volüm arttırma

Volüm azaltma

Çok-fonksiyonlu
düğme

Bazı özellikler bazı cihazlar veya uygulamalar için çalışmayabilir. 

Çoklu bağlantıları yönetme
• Kulaklıklar iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve eşleştirme listesinde sekiz 

cihazı hafızasında tutabilir.

• Kulaklıklar kulağınıza takılıyken,  düğmesini  simgesine doğru kaydırın 
ve hangi cihaz(lar)ın bağlı olduğunu duymak için bırakın; bir sonraki cihaza 
bağlanmak için tekrar edin.

Göstergeler

Sabit yeşil: Yarım veya tam şarj
Sabit sarı: Düşük şarj
Yanıp sönen kırmızı: Şarj edilmesi gerek

Yanıp sönen mavi: Eşleşmeye hazır
Yanıp sönen beyaz: Bağlanıyor
Sabit beyaz:  Bağlı

Şarj etme
USB kablosunun küçük ucunu sağ kulaklıktaki USB şarj konektörüne takın. Diğer 
ucu bir USB duvar şarjına veya açık bir bilgisayara takın.

Sadece gürültü gidermeyi kullanma
Gürültü giderme özelliği kulaklıkları açtığınızda aktifleşir.

 Eğer kulaklıkların pili bittiyse, gürültü giderme özelliğini kullanamazsınız. 

Yedek ses kablosunu kullanma
Bluetooth özellikli olmayan cihazlara bağlanmak veya kulaklık pilleri bittiğinde 
kulaklıklarınızla gelen yedek ses kablosunu kullanın.

Sorun giderme
Kulaklıklar Bluetooth® cihazı ile eşleşmiyor
• Bluetooth cihazınızda:

 — Bluetooth özelliğini kapatın ve tekrar etkinleştirin.

 —  Bose® QuietComfort® kulaklıklarınızı cihazınızın Bluetooth listesinden silin.
Tekrar eşleştirin.

• Başka bir Bluetooth cihaz ile eşleştirin.

• Yönlendirme videolarını izlemek için YouTube.com/Bose adresini ziyaret edin.

• Kulaklıkların eşleştirme listesini temizleyin:

—  düğmesini  simgesine doğru kaydırın ve 10 saniye boyunca tutun. 
 Bose® QuietComfort® kulaklıklarınızı cihazınızın Bluetooth listesinden 
silin. Tekrar eşleştirin.

Kulaklıklar NFC-özellikli cihazla eşleşmiyor
• Cihazınızın NFC üzerinden Bluetooth eşleştirmesini desteklediğinden emin olun.

• Cihazınızın ekran kilidini açın ve Bluetooth ve NFC özelliklerini etkinleştirin.

• Bluetooth cihazınızın arkasındaki NFC temas noktasını kulaklıkların NFC 
 temas noktasına dokundurun.

Ses yok
• Kulaklıkları çalıştırın ve pilleri şarj edin.

• Kulaklıklarınız, cihazınız ve müzik kaynağınızın volümünü arttırın.

•  düğmesini  simgesine doğru kaydırın ve bağlı cihaz adını duymak için 
bırakın. Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun.

• Farklı bir müzik kaynağı kullanın.

• Başka bir Bluetooth cihaz ile eşleştirin.

Kötü ses kalitesi
• Bluetooth cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın, ve herhangi bir parazit kaynağından

 uzaklaştırın.

Bu ürün için verilen garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda için geçerli değildir. Detaylar için
www.Bose.com.au/warranty veya www.Bose.co.nz/warranty adresini ziyaret edin.

“Made for iPod” (iPod için üretilmiştir), “Made for iPhone” (iPhone için üretilmiştir) ve “Made for 
iPad” (iPad için üretilmiştir) bir elektronik aksesuarın özellikle iPod, iPhone veya iPad’e bağlanmak 
için tasarlandığı ve üretici tarafından Apple performans standartlarına uyumunun sertifikalandığı 
anlamınagelir. Apple bu cihazın kullanılmasından ya da güvenlik ve düzenleyici standartlara 
uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanımı kablosuz 
performansı etkileyebilir.

iPad, iPhone, ve iPod, Apple Inc.’ın ticari markalarıdır. “iPhone” ticari markası Aiphone K.K.’den 
lisans ile kullanılmaktadır.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.
App Store Apple Inc’ın servis markasıdır. 

Android, Google Play, ve Google Play logosu 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.

N markası NFC Forum, Inc.’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari 
markasıdır.

© 2016 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, 
 değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.


