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Ö N E M L İ  G Ü V E N L İ K  T A L İ M A T L A R I

Önemli Güvenlik Talimatları

7.  Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları veya ısı üreten diğer cihazların (amfiler dahil) 
 yanına kurmayın.

8.  Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.

9.  

UYARILAR
• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

• 

• Ürünü yangın ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık 
ateş kaynakları yerleştirmeyin.

• Ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.

• Bu ürünle güç dönüştürücüsü kullanmayın.

• Bu ürünü araçlar veya teknelerde kullanmayın.

• Bu ürünü sadece beraberinde gelen güç adaptörü ile birlikte kullanın.

• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı 
kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.

• Ürün etiketi ürünün altında bulunur.

Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere
saklayın.

1. Bu talimatları okuyun.

2. Bu talimatları saklayın.

3. Tüm uyarıları dikkate alın.

4. Talimatların tümüne uyun.

5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.

Tüm onarım hizmetleri için yetkili personele başvurun. Ürünün, elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması, cihazın 
üstüne sıvı dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması,  
normal bir şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından kaynaklanan hasar durumlarında yetkili servise 
başvurulması gerekir.

Ürün üzerindeki bu sembol kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski oluşturacak 
derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.

Ürün üzerindeki bu sembol, bu kullanma kılavuzu içinde önemli çalıştırma ve bakım talimatları olduğu 
anlamına gelir.

Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine 
veya yanına koymayın.
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M E V Z U A T  B İ L G İ S İ

W52/W53 Sadece İç Mekan

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 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 ekipman FCC ve Industry Canada tarafından kontrolsüz bir ortamda radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur.
Bu ekipman, vücudunuz ve radyatör arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Bu ekipman başka herhangi bir anten veya vericiler ile birlikte kullanılmamalı veya aynı ortamda bulunmamalıdır.

Bu 5150 - 5250 MHz arası kullanılması gereken cihaz, eş kanal mobil uydu sistemleri için oluşabilecek zararlı parazitleri 
azaltmak adına sadece iç mekan kullanımı içindir.
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M E V Z U A T  B İ L G İ S İ

Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel 
gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı şu adreste 
bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim 
edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi 
korumaya yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel 
belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri
Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler

Parça Adı Kurşun
(Pb)

Cıva
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Hekzavalan
(CR(VI))

Polibromlu
Bifeniller

(PBB)

Polibromlu
Difenil Eter

(PBDE)
PCBler X O O O O O

Metal Parçalar X O O O O O

Plastik Parçalar O O O O O O

Kablolar X O O O O O

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

O:  Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, 
GB/T 26572’deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.

X:  Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli 
maddenin, GB/T 26572’deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.

Üretim Tarihi : Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “6” 2006 veya 2016’dır.
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M E V Z U A T  B İ L G İ S İ

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.

Bu ürün iHeartRadio servisi içerir. iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.’ın tescilli ticari markasıdır.

Bu ürün Microsoft’un bazı fikri mülkiyet hakları tarafından koruma altındadır. Microsoft’tan bir lisans alınmadan bu 
ürünün dışında bu tekenolojilerin kullanımı veya dağıtımı yasaktır.

Bu ürün 3. parti lisanslarına maruz olan Spotify yazılımını kullanır. Bu lisanslar aşağıdaki adreste bulunabilir:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB’nin tescilli ticari markasıdır.

SoundTouch ve kablosuz nota tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®’ın tescilli ticari markasıdır.

©2016 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önden yazılı izin alınmaksızın basılamaz, değiştirilemez, 
dağıtılamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.

Amazon ve tüm ilişkili logolar Amazon Inc. veya ona bağlı şirketlerin ticari markalarıdır.
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B A Ş L A R K E N

Yerleşim talimatları
Kablosuz paraziti önlemek için, diğer kablosuz ekipmanları SoundTouch® Kablosuz Link 
adaptörünüzden 1 – 3 ft. (0.3 –0.9 m) uzakta tutun. SoundTouch® Kablosuz Link 
adaptörünüzü metal kabinlerin ve direkt ısı kaynaklarının dışına ve uzağına yerleştirin.

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü kauçuk tabanı üzerinde düz ve sağlam 
bir zemine yerleştirin.

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü alıcılar, TVler benzeri ses/görüntü 
ekipmanlarının veya ısı üreten herhangi bir objenin üzerine yerleştirmeyin. Bu 
ekipmanların ürettiği ısı zayıf sistem performansına sebep olabilir.

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün üzerine herhangi bir obje yerleştirmeyin.

• Yakınlarda bir elektrik prizi olmasına dikkat edin.
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S O U N D T O U C H ®   K U R U L U M U

SoundTouch® uygulaması, SoundTouch®’ı akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdan  
kurmanızı ve kontrol etmenizi sağlar. Uygulamayı kullandığınızda, akıllı cihazınız 
 SoundTouch® Kablosuz Link adaptör için uzaktan kumandası görevini görür.

Uygulamadan, SoundTouch® ayarlarınızı kontrol edebilir, müzik servisleri ekleyebilir, 
yerel ve global İnternet radyo istasyonlarını keşfedebilir, ön ayar istasyonları ayarlayabilir 
ve değiştirebilir ve müzik yayını yapabilirsiniz. Periyodik olarak yeni özellikler 
eklenmektedir.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü
Wi-Fi® ağınıza ekleme
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü elektriğe bağladıktan sonra, ağınıza bağlı akıllı 
 telefonunuz veya tabletinize SoundTouch® uygulamasını indirin ve yükleyin. Eğer bir akıllı 
telefon veya tabletiniz yoksa, ağınıza bağlı bir bilgisayar kullanın (bkz. 31. sayfa).

Uygulama sizi SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü ağınızda kurmakla ilgili
yönlendirecektir.

Not: Eğer SoundTouch®’ı başka bir sistem için daha önceden kurduysanız, 17. sayfadaki
“SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü varolan bir hesaba ekleme” bölümüne 
başvurun.
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SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü  
Wi-Fi® ağınıza bağlama
Uygulamayı indirip yükledikten sonra, SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü ağınıza 
bağlayın:

1. Akıllı telefonunuz veya tabletinizde, uygulamayı açmak için,          SoundTouch® 
ikonuna basın.

2. Kurulumu tamamlamak için, bir SoundTouch® hesabı oluşturmak, bir müzik arşivi ve 
 müzik servisleri eklemek dahil, uygulamadaki talimatları takip edin.

S O U N D T O U C H ®  K U R U L U M U

SoundTouch® uygulamasını indirme ve yükleme
Akıllı cep telefonunuz veya tabletinizde, Bose® SoundTouch® kontrol uygulamasını indirin.

Bose® SoundTouch® 
kontrol uygulaması

• Apple kullanıcıları: App Store’dan indirin

• Android™ kullanıcıları: Google Play™ mağazasından indirin

• Amazon Kindle Fire kullanıcıları: Android için Amazon Appstore’dan indirin
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S O U N D T O U C H ®  K U R U L U M U

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü  
varolan bir hesaba ekleme

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü 
yeni bir ağa bağlama

Eğer SoundTouch®’ı başka bir sistemde kurduysanız, SoundTouch® uygulamasını
 yeniden indirmenize gerek yoktur.

1. Uygulamayı açmak için akıllı telefonunuz veya tabletinizde,           SoundTouch® 
ikonunu seçin.

2. EXPLORE > SETTINGS > Add or reconnect system (Keşfet > Ayarlar > Sistem 
ekleme veya yeniden bağlama) seçeneğini seçin.

Uygulama sizi kurulum boyunca yönlendirir.

Eğer ağ bilgileriniz değişirse, SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü yeni ağınıza 
ekleyin. Bunu yapmak için SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü kurulum 
moduna sokmanız gerekmektedir.

1. Uygulamayı açmak için akıllı telefonunuz veya tabletinizde,           SoundTouch® 
ikonunu seçin.

2. EXPLORE > SETTINGS > System settings (Keşfet > Ayarlar > Sistem ayarları) 
seçeneğini seçin ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü seçin.

3. CONNECT SYSTEM (Sistemi bağlayın) seçeneğini seçin.

Uygulama sizi kurulum boyunca yönlendirir.



1 8  -  T Ü R K Ç E

S O U N DTO U C H ®  U Y G U L A M A S I N I  K U L L A N M A

SoundTouch® uygulamasını kurduktan sonra, müzik dinlemeye ve Ön ayar istasyonlarınızı  
kişiselleştirmeye hazırsınız.

Yardım alma
global.Bose.com/Support/STWL

Bu internet sitesi, kullanma kılavuzları, makaleler, ipuçları, öğretici kılavuzlar, bir video 
arşivi ve soru ve cevap yazabileceğiniz bir kullanıcı grubunu içeren kullanıcı destek 
merkezine erişim sağlar.

Uygulama içi yardım
Uygulama içi yardım, SoundTouch® kullanımı ile ilgili yardım makaleleri sunar.

1. Uygulamayı açmak için mobil cihazınızda SoundTouch® ikonunu  seçin.

2. EXPLORE > HELP (Keşfet > Yardım) seçeneğini seçin.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü
başka bir akıllı telefon veya tabletten kontrol etme
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü evinizin Wi-Fi® ağı üzerinde kurduktan sonra, 
aynı ağ üzerindeki herhangi bir akıllı telefon veya tabletten adaptörü kontrol edebilirsiniz.

1. Mobil cihazı SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü ile aynı ağa bağlayın.

2. Mobil cihaza SoundTouch® uygulamasını indirin ve yükleyin (bkz. 15. sayfa).
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Ö N  A Y A R  İ S T A S Y O N L A R I N I Z I  K İ Ş İ S E L L E Ş T İ R M E

Ön ayarlar nasıl çalışır
En sevdiğiniz müzik servisleri, istasyonlarınız, müzik listeleriniz, sanatçılar, albümler veya 
 müzik arşivinizdeki şarkılar ile altı adet ön ayarı kişiselleştirebilirsiniz. SoundTouch® 
uygulamasında bir düğmeye basarak müziğinize istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler
• Ön ayarları uygulamadan ayarlayabilirsiniz.

• Eğer ön ayar kaynağı müzik arşiviniz ise, müzik arşivinizi barındıran bilgisayarın 
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü ile aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

• Bir Bluetooth® yayınını ön ayar olarak hafızaya alamazsınız. 

Bir ön ayar istasyonu oluşturma 
1. Uygulamayı kullanarak müzik yayını başlatın.

2. Müzik çalarken, uygulamada bir ön ayar istasyonuna basın ve basılı tutun.

Not:  Ön ayarlarınızı ayarlama ve değiştirmek için SoundTouch® uygulamasını 
 kullanmak hakkında bilgi almak için, uygulama içi yardıma başvurun.

Bir ön ayar istasyonunu çalma
Ön ayarlarınızı kişiselleştirdikten sonra, çalmak için uygulamada bir ön ayar istasyonuna 
basmanız yeterlidir.
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BLUETOOTH ®  T E K N O L O J İ S İ

Bir cihazın bağlantısını kesme
 Cihazınızda Bluetooth® özelliğini devre dışı bırakın.

Bir cihazı yeniden bağlama
Bluetooth düğmesine  basın. Bluetooth göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz en yakın zamanda bağlandığı cihaza yeniden  
bağlanmaya çalışır.

Not: Cihaz menzil içinde ve açık olmalıdır.

Cihazınızın Bluetooth özelliğini kullanma
1. Cihazınızda, Bluetooth özelliğini aktifleştirin.

İpucu: Bluetooth menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

2. Cihaz listenizden SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü seçin.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün 
eşleştirme listesini temizleme 
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörün eşleştirme listesinde sekiz mobil cihazı hafızaya 
alabilirsiniz.

1.  düğmesine basın ve Bluetooth göstergesi iki kez beyaz renkte yanıp sönene kadar 

2. SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü cihazınızın Bluetooth listesinden silin.

10 saniye, basılı tutun.

SoundTouch® uygulamasını kullanma
Aynı zamanda eşleştirme listesini uygulamayı kullanarak da temizleyebilirsiniz.

1. Mobil cihazınızda uygulamayı açmak için SoundTouch® ikonunu  seçin.

2. EXPLORE > SETTINGS > System settings (Keşfet > Ayarlar > Sistem ayarları) seçin 
 ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü seçin.

3. Bluetooth® menü öğesini seçin ve eşleştirme listesini temizleyin.
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S İ S T E M  B İ L G İ S İ  A L M A

Wi-Fi® göstergesi

Gösterge aktivitesi Sistem durumu

Yanıp sönen beyaz

Yanıp sönen beyaz

Wi-Fi® ağı arıyor

Sabit beyaz (sönük)

Sabit beyaz (parlak)

Güç tasarruf modunda ve Wi-Fi ağına bağlı

Sistem açık ve Wi-Fi ağına bağlı

Sabit sarı Sistem kurulum modunda

Hızlı yanıp sönen sarı Donanım yazılım hatası - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

Kapalı Ağ bağlantısı devre dışı

Bluetooth® göstergesi

Gösterge aktivitesi Sistem durumu

Yanıp sönen mavi Bağlanmaya hazır

Bağlanıyor

Sabit beyaz Bağlı
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Temizleme
• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün dış yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle silin.

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörün yakınında herhangi bir sprey kullanmayın. 
Hiçbir sıvı çözücü, kimyasal ya da alkol, amonyak ya da aşındırıcı içeren temizleme 
çözeltisi kullanmayın.

 

• Açıklıkların içine sıvı dökülmesine izin vermeyin.

Müşteri hizmetleri
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü kullanma hakkında daha fazla yardım için:

• global.Bose.com/Support/STWL sayfasını ziyaret edin

• Bose Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Kutu içindeki iletişim bilgilerine başvurun.

Sınırlı garanti bilgisi
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin 
detayları, ambalajda yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kaydedildiği 
hakkındaki talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı   
garanti haklarınızı değiştirmez.

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
Güç kaynağı değeri

Giriş: 100-240V, 50/60Hz, 0.3 A (coğrafi bölgeye özel AC giriş konektörü sadece bazı 
bağlantılara izin verir)
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SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzle ilgili sorun yaşıyorsanız:

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü çalışan bir duvar prizine takın.

• Tüm kabloları sağlama alın.

• Sistem durum göstergelerinin durumunu kontrol edin (bkz. 23. sayfa).

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz ve herhangi bir eşleştirilmiş sistemi, 
kablosuz yönlendirici, telsiz telefon, televizyon, mikrodalga fırın gibi olası parazit 
kaynaklarından uzaklaştırın. 

• Düzgün çalışabilmesi için SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü kablosuz 
 yönlendirici veya mobil cihazınızın önerilen menzili içine yerleştirin.

Eğer hala sorun yaşamaya devam ediyorsanız, Bose® müşteri ilişkileri ile iletişime  
geçmeden önce “Genel çözümler” bölümüne başvurun. Bu tablo Bose ürününüzle  
yaşayabileceğiniz sorunları belirleme ve çözmede size yardımcı olmak için tasarlandı.

Genel çözümler
Aşağıdaki tablo genel sorunların belirtilerini ve olası çözümlerini listeler.

Belirti Çözüm
Ağ kurulumu
tamamlanamıyor

• Doğru ağ ismini seçin ve şifreyi girin.

•  Cihazı ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü aynı Wi-Fi® ağına
bağlayın.

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü kablosuz yönlendiricinin menzili 
içine yerleştirin.

•  Kurulum için kullandığınız cihazın (mobil veya bilgisayar) Wi-Fi özelliğini 
etkinleştirin.

• Diğer uygulamaları kapatın.

•  Kurulum için bir bilgisayar kullanıyorsanız, SoundTouch® uygulaması ve 
SoundTouch® Müzik Sunucusu’nun izinli programlar arasında olduğundan 
emin olmak için firewall ayarlarınızı kontrol edin.

• Mobil cihaz veya bilgisayarınızı ve kablosuz yönlendiricinizi yeniden başlatın.

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü sıfırlayın (bkz. sayfa 29).

• Eğer yönlendiriciniz hem 2.4GHz hem de 5GHz bantlarını destekliyorsa, 
her iki cihazın (mobil veya bilgisayar) ve SoundTouch® Kablosuz Link 
 adaptörünün aynı banta bağlandığından emin olun.

•  Uygulamayı silin, SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü sıfırlayın 
(bkz. sayfa 29), ve kurulumu tekrar başlatın.

Ağa
bağlanılamıyor

Eğer ağ bilgileriniz değiştiyse veya SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü
başka bir ağa bağlamak için, 17. sayfaya başvurun.
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Belirti Çözüm
Kesilen ses veya
ses gelmiyor

• Ses kablosunu SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün  

 konektörüne takın,
geçerli değildir).

 konektörüne değil (kablolu cihazlar için 

• Ses kablosunu ses sisteminizin Audio Output veya Audio OUT etiketli 
konektörüne değil, Audio Input veya Audio IN etiketli konektörüne takın.

• Diğer ses veya video yayını uygulamalarını durdurun.

• Mobil cihazınızı sessiz moddan çıkarın veya sesini açın.

• Elektrik kablosunu çıkarın; bir dakika sonra tekrar fişe takın.

• Eğer SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz alıcı veya televizyon gibi 
bir ses/görüntü ekipmanının veya ısı üretebilecek başka bir objenin  
üzerindeyse SoundTouch Kablosuz Link adaptörünüzü başka bir yere koyun.

• Mobil cihaz veya bilgisayarınızı ve kablosuz yönlendiricinizi yeniden başlatın.

Bluetooth® 
üzerinden ses
çalmıyor

• İlk önce SoundTouch® uygulamasını kurun ve sistem güncellemelerini yapın.

• Bir cihaz eşleştirin (bkz. sayfa 20).

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün eşleştirme listesini temizleyin 
(bkz. sayfa 21).

• Başka bir cihaz eşleştirmeyi deneyin.

Mobil cihazınızda:

• Bluetooth® özelliğini devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin. 

• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü Bluetooth menüsünden silin.  
Yeniden eşleştirin.

• Mobil cihazınızın dokümanlarına başvurun.

• “Kesilen ses veya ses gelmiyor” bölümüne başvurun.
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E K  A :  K U R U L U M  İ Ç İ N  B İ R  B İ L G İ S A Y A R  K U L L A N M A

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü bir akıllı telefon veya tablet yerine bir 
 bilgisayar kullanarak da kurabilirsiniz.

Başlamadan önce
• SoundTouch® Kablosuz Link adaptörüzü bilgisayarınızın yanına koyun.

• Bilgisayarınızın Wi-Fi® ağınıza bağlı olduğundan emin olun.

• Bir adet USB A’dan USB Micro B’ye kablo edinin (ürünle birlikte gelmez).

Not: SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün arkasındaki USB konektörü sadece
bilgisayar kurulumu içindir. USB konektörü akıllı telefonlar, tabletler, benzeri 
 cihazlar veya SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün kendisini şarj etmek 
için tasarlanmamıştır.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü
bir bilgisayar kullanarak kurma
Kurulum sırasında, uygulama sizden bilgisayardan gelen USB kablosunu geçici olarak 
 SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüze takmanızı isteyecektir.

Not:  Uygulama size söyleyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

1. Elektrik kablosunu bir AC (ana şebeke) elektrik prizine takın.

2. Bilgisayarınızda, bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin:

global.Bose.com/Support/STWL

İpucu: Müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarı kullanın.

3. SoundTouch® uygulamasını indirin ve çalıştırın.

Uygulama sizi kurulum sırasında yönlendirir.

4. Kurulum tamamlandıktan sonra, USB kablosunu bilgisayarınız ve SoundTouch® 
Kablosuz Link adaptöründen çıkarın. SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü 
 nihai yerine koyun.
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