
Kullanım Kılavuzu 
Owner’s Guide 

Brugervejledning 
Bedienungsanleitung 

Gebruikershandleiding 
Guía del usuario 

Käyttöohje 
Notice d’utilisation 

Manuale di istruzioni 
Kezelési útmutató 
Brukerveiledning 

Podręcznik użytkownika 
Bruksanvisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOUNDWEAR™ 

COMPANION® HOPARLÖR 



2 - TÜRKÇE   

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI  

Lütfen tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve saklayın. 
Önemli Güvenlik Talimatları 

1. Bu talimatları okuyun. 
2. Bu talimatları saklayın. 
3. Tüm uyarılara dikkat edin. 
4. Tüm talimatları takip edin. 
5. Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçaları/aksesuarları kullanın. 
6. Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde 

hasar (güç kaynağı kablosu veya fişi hasarı gibi) gördüğünde, normal olarak 
çalışmadığında veya düşürüldüğünde, servis işlemi gereklidir. 

UYARILAR/İKAZLAR 
• Hoparlörü uzun süre yüksek sesle KULLANMAYIN. 

– İşitme hasarından kaçınmak için, hoparlörü makul ve orta dereceli bir ses seviyesinde kullanın. 
– Cihazı takmadan veya kulaklarınıza yaklaştırmadan önce ses seviyesini düşürün; sonra 

rahat bir dinleme seviyesine ulaşıncaya kadar sesi kademeli olarak yükseltin. 
• Araç kullanırken dikkatli olun ve cep telefonu ve kişisel hoparlör kullanımıyla ilgili yürürlükteki 

yasalara uyun. 
• Trafik akışının olduğu yerlerde, şantiyede veya demir yolu civarında yürümek veya 

bisiklete binmek gibi çok dikkat gerektiren eylemler sırasında kişisel hoparlörü 
kullanıyorsanız hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için gerekli dikkati 
gösterin. Alarmlar ve uyarı sinyalleri de dahil olmak üzere çevredeki sesleri duyabilmek 
için kişisel hoparlörü çıkarın veya ses seviyesini ayarlayın. 

 
Bu ürün manyetik malzeme içermektedir. Bu cihazın implante edilebilir tıbbi cihazlar 
üzerindeki etkisini doktorunuza danışın. 

• Bu üründe izin verilmeyen değişiklikler YAPMAYIN. 
• Bu ürünü yalnızca yerel yasal gereklilikleri (örneğin UL, CSA, VDE, CCC) 

karşılayan ve ilgili kuruluşlarca onaylanmış bir güç kaynağıyla kullanın. 
• Pilli ürünleri aşırı sıcağa maruz bırakmayın (ör. doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın, ateşe 

yaklaştırmayın vb.). 
• Ürün etiketi ürünün alt kısmında yer almaktadır. 
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MEVZUAT BİLGİLERİ  
 

 

 

NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları, bölüm 15 uyarınca cihazın, Sınıf B dijital cihazlar 
için öngörülen sınırlara uygun olduğu saptanmıştır. Bu sınırlar, konut tesisatlarında zararlı 
parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi 
üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı durumlarda, 
radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Öte yandan özel bir tesisatta parazit 
oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihazın, cihaz kapatılıp açılarak tespit edilebileceği üzere 
radyo veya televizyon sinyallerinin alınması üzerinde zararlı parazite neden olması halinde, 
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması 
tavsiye edilir: 
• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. 
• Cihaz ve alıcı arasında mesafeyi artırın. 
• Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devrede bulunan bir prize takın. 
• Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 
Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, 
kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz hale getirebilir. 
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ve Industry Canada Lisansından Muaf RSS 
standardına/standartlarına uygundur. Cihazın kullanımı aşağıda verilen iki koşula tabidir: (1) Bu 
cihaz zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına 
neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere parazitleri kabul etmelidir. 
Bu cihaz aynı zamanda genel nüfusa göre belirlenen FCC ve Industry Canada radyasyon 
maruziyet limitlerine de uygundur. Bu verici, başka herhangi bir anten ya da verici ile 
beraber konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır. 
IMDA Gerekliliklerine uygundur. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Bose Corporation, söz konusu ürünün 2014/53/EU Direktifi ile birlikte diğer tüm AB 
direktiflerinin temel şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu bu belgeyle 
beyan eder. Uygunluk beyanının tamamını şu adreste bulabilirsiniz: 
www.Bose.com/compliance 

Çalışma frekans bandı 2400 ila 2480 MHz arasındadır. 
Bluetooth®: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den azdır 
Bluetooth Düşük Enerji: Maksimum spektral güç yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP'den daha azdır 

Düşük güçlü Radyo frekanslı Cihazlara Yönelik Yönetim Düzenlemesi 
Madde XII 
“Düşük Güçlü Radyo Frekanslı Cihazlara Yönelik Yönetim Düzenlemesi” uyarınca, NCC izin 
vermedikçe hiçbir şirket, kuruluş veya kullanıcı, onaylı düşük güçlü radyo frekanslı cihazın 
frekansını değiştiremez, iletim gücünü yükseltemez veya orijinal özellikleri ile performansını 
değiştiremez. 
Madde XIV 
Düşük güçlü radyo frekanslı cihazlar, hava yolu güvenliğini etkilememelidir ve yasal iletişimlere 
parazit yapmamalıdır. Bu tür bir durum tespit edildiğinde kullanıcı, paraziti önlemek amacıyla 
cihaz kullanımını derhal durdurmalıdır. Söz konusu yasal iletişimler, Telekomünikasyon 
Yasası’na uygun gerçekleştirilen radyo iletişimleridir. 
Düşük güçlü radyo frekansına sahip cihazlar, yasal iletişimden veya ISM radyo dalgası yayan 
cihazlardan gelen parazitlere karşı duyarlı olmalıdır. 

http://www.bose.com/compliance
http://www.bose.com/compliance
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MEVZUAT BİLGİLERİ  

Şarj edilebilir lityum iyon pili üründen ÇIKARMAYIN. Pillerin çıkarılması için yerel Bose 
satıcınıza veya başka bir kalifiye uzmana başvurun. 

Kullanılmış pilleri lütfen yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Pilleri 
yakmayın. 

 
Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılamayacağı ve geri dönüşüm için uygun bir 
toplama tesisine gönderilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun şekilde atma ve geri 
dönüşüm, doğal kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkı sağlar. Bu 
ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyeniz, atık 
hizmeti veren bir tesis veya bu ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin. 

 
Bu üründeki şarj edilebilir lityum iyon pilin sadece kalifiye bir uzman 
tarafından çıkarılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Bose 
tedarikçinizle irtibata geçin veya 
http://products.bose.com/static/compliance/index.html adresini ziyaret 
edin. 

 
   

 

 

Zehirli veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin İsimleri ve İçerikleri 
 Zehirli veya Tehlikeli Maddeler ve Elementler 
 
Parça Adı Kurşu

n (Pb) 
Cıva (Hg) Kadmiyum 

(Cd) 
Hekzavalan 

(CR(VI)) 

Polibromlu 
Bifenil (PBB) 

Polibromlu difenil 
eter (PBDE) 

PCB'ler X 0 0 0 0 0 
Metal Parçalar X 0 0 0 0 0 
Plastik Parçalar 0 0 0 0 0 0 
Hoparlörler X 0 0 0 0 0 
Kablolar X 0 0 0 0 0 
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 
O: Söz konusu parçanın tüm homojen malzemelerinde bulunan bu toksik veya tehlikeli 

maddenin GB/T 26572 sınır gereksiniminin altında olduğunu gösterir. 

 

 X: Söz konusu parçanın tüm homojen malzemelerinin en az bir tanesinde bulunan bu 
toksik veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 sınır gereksiniminin üzerinde olduğunu 
gösterir. 

http://products.bose.com/static/compliance/index.html
http://products.bose.com/static/compliance/index.html
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İmalat Yılı: Seri numarada görülen sekizinci basamak, üretim yılını gösterir; “7” rakamı 2007 veya 
2017'dir. 
Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North 
Riying Road, Çin (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 
AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda 
Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, 
Taipei City 104, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676 
Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-
204, Lomas de Chapultepec, 11000 Meksika, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 
3545 
Girdi Derecesi: 5V 1,5A 
Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, iPod ve Siri, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli 
ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'nin bir hizmet markasıdır. “iPhone” ticari markası, 
Aiphone K.K.'nın lisansıyla kullanılmaktadır. 
Android, Google Now, Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'nin ticari markalarıdır. 
Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetinde bulunan tescilli ticari 
markalar olup, söz konusu markaların Bose Corporation tarafından kullanılması lisansa tabidir. 
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ve “Made for iPad” ifadeleri, bir elektronik aksesuarın 
sırasıyla iPod, iPhone veya iPad'e özel olarak bağlanacak şekilde tasarlanmış olduğu 
anlamına gelir. Ayrıca, gerekli Apple performans standartlarını karşılamak için ürün 
geliştiricisi tarafından onaylandığını belirtmektedir. Apple, bu cihazın kullanımından veya 
ilgili güvenlik standartlarına ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. 
Söz konusu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile birlikte kullanılmasının kablosuz 
performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. 
Japonya Radyo Kanunu onay numarası, Telekomünikasyon İş Hukuku onay numarası, 
Giteki işareti ve seri numarası hoparlörün dış kısmının ortasında, kılıfın altında yer 
almaktadır. 
Bose Corporation Genel Merkezi: 1-877-230-5639 
©2017 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önceden yazılı izin alınmaksızın 
çoğaltılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. 
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BOSE® CONNECT APP  
 

Yazılımınızı güncel tutmak, hoparlör ayarlarınızı kişiselleştirmek, Bluetooth 
bağlantılarını kolayca yönetmek ve yepyeni özelliklere erişmek için Bose Connect 
uygulamasını indirin. 

 

Bose Connect app ile neler yapabilirim? 
● Tek bir kaydırma hareketiyle birden fazla mobil cihaz arasında kolayca geçiş yapın ve 
mobil cihazlara bağlanın. 
● Hoparlör deneyiminizi kişiselleştirin: 

– Hoparlörünüze isim verin. 
– Bir sesli uyarı dili seçin veya sesli uyarıları devre dışı bırakın. 
– Titreşimi devre dışı bırakarak sessiz modu etkinleştirin. 
– Podcast'lerin, radyo konuşmalarının veya sesli kitapların ses netliğini 

artırmak için diyalog ayar özelliğini kullanın. 
– Otomatik kapanma zamanlayıcısını ayarlayın. 

● Sıkça sorulan sorulara cevap bulun. 
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KUTU İÇERİĞİ  

İçindekiler  
Aşağıdaki parçaların mevcut olduğunu teyit edin: 

 

Bose® SoundWear™ Companion® 
hoparlör (kılıf ile birlikte) 

 
 

USB kablosu 

Not: Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse kullanmayın. Bu durumda 
yetkili Bose satıcınızla veya Bose müşteri hizmetleri ile irtibata geçin. 
global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin 
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KULLANIM ŞEKİLLERİ 

Konforlu olacak şekilde ayarlayın  
Hoparlörünüz sizin için en yüksek konfor seviyesini sunacak şekilde esnektir. 

 
İKAZLAR:  
● Hoparlörünüzü aşırı derecede bükmekten kaçının. Esnek hoparlör uçlarını 

yalnızca kılıfı çıkarırken veya takarken ters çevirin. 
● Hoparlörü, kendi içine katlanacak şekilde BÜKMEYİN. 
● Hoparlörü herhangi bir nesnenin etrafına sıkıca SARMAYIN. 
● Ezilmesini engellemek için hoparlörü saklarken dikkatli olun. 
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KULLANIM ŞEKİLLERİ  

Suya dayanıklılık  
Hoparlörünüz suya dayanıklılığı IPX4 olarak derecelendirilmiş olup, hafif dereceli su 
sıçramasına dayanabilir. 

DİKKAT: Bu hoparlör ile birlikte yüzmeyin ya da duşa girmeyin. Hoparlörünüzü asla 
su birikintilerine daldırmayın. 
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Kumandalar, hoparlörün dış kenarında bulunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth 
düğmesi 

 

Güç 
düğmesi 

Ses düzeyini artırma 
 
 

Çok fonksiyonlu 
düğme 

 
 
 

Ses düzeyini düşürme 
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Gücü Açma/Kapatma  
Güç düğmesine  basın. 

Pil göstergeleri parlak ve beyaz renkte yanar ve pil seviyesi, sesli uyarı ile bildirir. 
 

Pil göstergeleri 
 

Otomatik kapanma zamanlayıcısı 
Otomatik kapanma zamanlayıcısı hoparlör kullanılmadığında pili koruma görevi görür. 
Hoparlör, ses akışı durduğunda ve üç saat boyunca hiçbir tuşa basılmadığında 
kapanır. 

Not: Hoparlörünüzün otomatik olarak kapanması veya otomatik kapanma 
zamanlayıcısını devre dışı bırakması için gereken süreyi ayarlamak için 
Bose® Connect uygulamasını kullanın. 
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Hoparlör fonksiyonları  
Hoparlör fonksiyonlarına ilişkin kontroller, hoparlörün sağ dış kenarında bulunur. 

 

Ses düzeyi fonksiyonları 
 

 
Fonksiyon 
Ses Düzeyini Artırma 

Yapılacaklar 
+ tuşuna basın. 

Ses Düzeyini Düşürme – Tuşuna basın. 
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HOPARLÖR KONTROLLERİ  
 

 

 

 

 

Medya çalma fonksiyonları 
 

 
Fonksiyon 
Oynat/Duraklat 

Yapılacaklar 
Çok fonksiyonlu düğmeye basın tuşuna basın  

İleri Sarma  tuşuna iki kez hızlıca basın. 

Geri Sarma  tuşuna üç kez hızlıca basın. 

Hızlı İleri Sarma  tuşuna iki kez hızlıca basın ve ikincisinde basılı 
tutun. 

Geri Sarma  tuşuna üç kez hızlıca basın ve üçüncüsünde 
basılı tutun. 
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Arama fonksiyonları 
 

 
Fonksiyon 
Bir çağrıya cevap verilmesi 

Yapılacaklar 
Çok fonksiyonlu düğmeye  basın. 

Bir çağrının sonlandırılması  tuşuna basın. 

Gelen çağrıyı reddetme  tuşuna bir saniye basılı tutun. 

Gelen ikinci bir çağrıyı cevaplayın ve 
mevcut çağrıyı beklemeye alın 

Çağrı esnasında  tuşuna basın. 

Gelen ikinci bir aramayı reddedin ve 
mevcut çağrıya devam edin 

Çağrı esnasında  tuşuna bir saniye basılı tutun. 

İki çağrı arasında geçiş yapılması İki aktif çağrı esnasında  tuşuna iki kez hızlıca 
basın. 

Konferans çağrısı oluşturun İki aktif çağrı esnasında  tuşuna bir saniye basılı 
tutun. 

 
Çağrı yapmak için ses kontrolü 
erişimi 

Çağrıda değilken  tuşuna bir saniye 
basılı tutun. 

Mobil cihazınız sesli kontrolü desteklemiyor olabilir. 
Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna 
bakın. 

Çağrıyı sessize alma/sesini açma Çağrı esnasında + ve – tuşlarına aynı anda basın. 

Mikrofon 
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Ses kontrolüne erişim  
Hoparlör mikrofonu, mobil cihazınızdaki mikrofonun uzantısı olarak çalışmaya 
başlayacaktır. Hoparlörün çok fonksiyonlu düğmesini  kullanarak ses 
kontrollerine erişebilir ve çağrı yapabilirsiniz/alabilirsiniz veya Siri veya Google 
Now™ 'dan müzik çalmasını, hava durumu, maç sonuçları ve daha bir çok konuda 
bilgi sağlamasını isteyebilirsiniz. 

Cihazınızdaki ses kontrolüne erişmek için  tuşunu basılı tutun. Ses 
kontrolünün aktif olduğunu gösteren bir ses duyacaksınız. 
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PİL 

Hoparlörü şarj edin  
1. USB konektörüne erişmek için kılıfın alt tarafındaki fermuarı açın. 

2. USB kablosunun küçük ucunu USB konektörüne takın. 
 

 

3. USB kablosunun diğer ucunu ise açık olan bir duvar tipi şarj cihazına 
veya bilgisayara takın. 

Şarj işlemi esnasında, en son yanan pil göstergesi beyaz olarak yanıp söner. 
Pil tamamen şarj olduğunda ise beş pil göstergesi de sabit beyaz renkte yanar. 

Not: Hoparlör şarj olurken medya oynatmıyor. 

Pil göstergeleri 
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Şarj süresi 

PİL 

Pili tamamen şarj etmek üç saate kadar sürebilir. Tam şarj, hoparlöre 12 saate kadar 
güç sağlayacaktır. 
İpucu: 15 dakikalık şarj, hoparlöre iki saate kadar güç sağlayacaktır. 

 

Pil seviyesine ilişkin sesli uyarı 
Hoparlörü her açtığınızda bir sesli uyarı size pil seviyesini bildirecektir. Hoparlör 
kullanımdayken, pilin şarj edilmesi gerekip gerekmediği size sesli bir uyarı ile bildirilir. 

Hoparlör kullanımdayken pil seviyesine ilişkin uyarı almak için sesli uyarı verilinceye 
kadar Güç düğmesine  basılı tutun. 

Not: Pili görsel olarak kontrol etmek için, pil göstergelerini izlerken  
tuşunu basılı tutun (bkz. sayfa 20). 

 

Pil saklama kuralları  
Hoparlörünüzü tam şarjlı halde veya kalan şarj oranı yüzde 10'dan az haldeyken 90 
günden fazla bir süre saklamayın. 

 

Güvenli koruma modu  
Hoparlörünüzün pili bittiğinde (%0) ve hoparlör 90 günden uzun bir süre prize 
takılmadığında güvenli koruma moduna geçer ve kalıcı olarak devre dışı bırakılır. 
Hoparlörü güvenli koruma moduna girerse Bose müşteri hizmetleri ile iletişime 
geçin. 
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DURUM GÖSTERGELERI  
 

Bluetooth ve pil göstergeleri hoparlörün alt tarafında yer almaktadır. 

Bluetooth göstergesi  
Mobil cihazın bağlantı durumunu gösterir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth 
göstergesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gösterge faaliyeti Sistem durumu 
Mavi yanıp söner Bağlanmaya hazır 

Beyaz olarak yanıp sönüyor Bağlanıyor 

Sabit beyaz Bağlandı 

Sabit mavi Dil seçimi 
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DURUM GÖSTERGELERI  

Pil göstergeleri  
Pilin şarj seviyesini gösterir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pil göstergeleri 
 
 

Gösterge faaliyeti Şarj yüzdesi 
 

 %0 - %20 
 

 %20 - %40 
 

 %40 - %60 
 

 %60 - %80 
 

 %80 - %100 
 

 Hata - Bose müşteri hizmetleri ile irtibata geçin 

Notlar: 
● Şarj işlemi esnasında, en son yanan pil göstergesi beyaz olarak yanıp söner. 

Hoparlör tamamen şarj olduğunda ise tüm pil göstergeleri kesin beyaz olarak 
yanar. 

● Pil seviyesini görsel olarak kontrol etmek için, pil göstergelerini izlerken Güç 
düğmesine  basın ve basılı tutun. 

● Aygıtınız bir Apple cihazına bağlıysa pil seviyesi, cihaz ekranının sağ üst 
köşesine yakın bir yerde ve bildirim merkezinde gösterilir. 
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SESLİ UYARILAR 
 

Sesli uyarılar size Bluetooth bağlantı işlemi boyunca rehberlik eder, pil seviyesini 
bildirir ve bağlanan cihazları tanımlar. Sesli komutları hoparlörünüzdeki düğmeleri 
kullanarak kişiselleştirebilirsiniz. 
İpucu: Bose® Connect uygulamasını kullanarak sesli komutları kolayca yönetebilirsiniz. 

Önceden yüklenmiş diller  
Aşağıdaki diller hoparlörünüze önceden yüklenmiştir: 

 
● İngilizce ● Japonca ● Felemenkçe 
● İspanyolca ● Korece ● Rusça 

● Fransızca ● İtalyanca ● Lehçe 

● Almanca ● Portekizce  

● Mandarin ● İsveççe  
 

Dili değiştirin  
Hoparlörü ilk kez açtığınızda, sesli uyarılar İngilizce olarak duyulacaktır. 

1. İlk dil seçeneğine ilişkin sesli uyarıyı duyuncaya kadar çok fonksiyonlu 

düğmeye        ve + tuşuna aynı anda basılı tutun. 

2. Dil listesinin içinde ilerlemek için + veya – tuşuna basın. 
3. İstediğiniz dili duyduğunuzda seçmek için         tuşuna basın ve basılı tutun. 

Sesli uyarıları devre dışı bırakın  
Sesli uyarıların devre dışı bırakılması sesli bildirimleri de devre dışı 
bırakır (bkz. sayfa 23). Bir sesli uyarı duyuncaya kadar + ve – 
tuşlarına aynı anda basılı tutun. 

Not: Sesli komutları yeniden etkinleştirmek için işlemi tekrarlayın. 



TÜRKÇE - 23  

 

 

ARAMA BİLDİRİMLERI  

Sesli uyarı bildirimleri  
Hoparlörünüz, kişi listenizde kayıtlı bulunan kişilerden gelen aramaları tanımlar. 

Bu özelliği devre dışı bırakmak için bkz. sayfa 22. Bose® Connect uygulamasını 
kullanarak sesli komutları devre dışı bırakabilirsiniz. 
Not: Sesli uyarıların devre dışı bırakılması, sesli bildirimleri de devre dışı bırakır. 

Titreşimli bildirimler  
Hoparlörünüz, gelen aramaları size bildirmek için titreşimli bildirimde bulunur. 

 
Alarm 
Uzun sinyal 

Bildirim 
Titreşim devrede 

Uzun, tekrarlanan sinyaller Gelen arama 

Kısa sinyal Sesli kontrol devrede 

Not: Titreşimli bildirimlerini devre dışı bırakmak için Bose Connect uygulamasını 
kullanın. 



BLUETOOTH BAĞLANTILARI  
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Bluetooth kablosuz teknoloji ile akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar 
gibi mobil cihazlardan müzik yayını yapabilirsiniz. Bir cihazdan müzik yayını 
yapabilmeniz için, cihazı hoparlörünüze bağlamanız gerekir. 

 
Mobil cihazınızı Bose® Connect app kullanarak 
bağlayın (tavsiye edilir) 

Hoparlör açıkken Bose Connect uygulamasını indirin ve ekran üzerindeki 
bağlantı talimatlarını izleyin. 

 

 

Bağlandıktan sonra, “Connected to <mobile device name>" (<mobil cihaz adı> ile 
bağlantı sağlandı) uyarısını duyarsınız ve Bluetooth 
göstergesi sabit beyaz renkte yanar. 



BLUETOOTH BAĞLANTILARI  
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Mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü 
kullanarak bağlanın  
1. Hoparlörünüz açıkken, “Ready to connect another device” (Başka bir cihaz 

bağlamaya hazır) uyarısını duyana kadar Bluetooth düğmesini  basılı tutun; 
Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp sönecektir. 

 

2. Cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin. 
İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur. 



BLUETOOTH BAĞLANTILARI  
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3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin. 

Bağlandıktan sonra, “Connected to <mobile device name>" (<mobil cihaz adı> ile 
bağlantı sağlandı) uyarısını duyarsınız ve Bluetooth 
göstergesi sabit beyaz renkte yanar. 
İpucu: Bose® Connect uygulamasında hoparlörünüz için girdiğiniz ismi arayın. 



BLUETOOTH BAĞLANTILARI  
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Mobil cihazın bağlantısını kesin  
Cihazınızdaki Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın. 
İpucu: Mobil cihazınızın bağlantısını Bose® Connect app kullanarak da kesebilirsiniz. 

Mobil cihaz bağlantısını tekrar sağlayın  
Cihaz devreye sokulduğunda hoparlörünüz en son bağlanan iki cihazla yeniden 
bağlantı kurmaya çalışır. 
Not: Cihazlar gerekli menzil (30 ft veya 9 m) dahilinde bulunmalı ve açık olmalıdır. 
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ÇOKLU BLUETOOTH BAĞLANTILARI  
 

Hoparlörünüzü daha fazla cihaz ile eşleştirebilirsiniz. Bu Bluetooth bağlantıları 
Bluetooth tuşu  ile kontrol edilir. Sesli uyarılar, birden fazla bağlantıyı kontrol ederek 
size rehberlik eder. İlave bir mobil cihaz bağlamadan önce bu özelliğin etkin olup 
olmadığını kontrol edin. 

İpucu: Bose® Connect uygulamasını kullanarak birden fazla bağlı cihazı 
kolayca yönetebilirsiniz. 

 

İlave bir mobil cihaz bağlayın  
Hoparlör eşleme listenize sekiz adede kadar eşleştirilmiş cihaz kaydedebilir ve 
hoparlörünüz aynı anda iki cihaza aktif olarak bağlanabilir. 

İlave bir cihaza bağlanmak için Bose® Connect uygulamasını indirin (bkz. sayfa 
24) veya mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanın (sayfa 25). 

Not: Her seferinde sadece bir cihazdan ses çalabilirsiniz. 

Bağlı mobil cihazları belirleyin  
Halihazırda hangi cihazın bağlanmış olduğunu duymak için  tuşuna basın. 

Bağlı iki mobil cihaz arasında geçiş yapın  
1. İlk cihazınızdaki sesi duraklatın. 

2. İkinci cihazınızda sesi çalmaya başlayın. 
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ÇOKLU BLUETOOTH BAĞLANTILARI  

Önceden bağlanmış bir mobil cihazı yeniden 
bağlayın  
1. Hangi cihazın bağlanmış olduğunu duymak için Bluetooth tuşuna  basın. 

2. Hoparlör eşleme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için üç saniye 
içinde tekrar  tuşuna basın. 

3. Doğru cihaz adını duyana kadar tekrarlayın. 

4. Bağlı cihaz üzerinden ses çalın. 

Hoparlör eşleşme listesini temizleyin  
1. “Bluetooth device list cleared” (Bluetooth cihaz listesi temizlendi) uyarısını duyana 

kadar  düğmesine 10 saniye kadar basılı tutun; Bluetooth göstergesi mavi renkte 
yanıp sönecektir. 

2. Hoparlörünüzü cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin. 
Tüm cihazlar silindikten sonra hoparlör artık bağlanmaya 
hazırdır. 
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KILIF DEĞİŞİMİ  
 

Hoparlörünüzü farklı renkteki aksesuar kılıflarla (ürünle birlikte verilmez) 
kişiselleştirebilirsiniz. Aksesuar kılıfları Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla satın 
alınabilir. 
global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin 

Kılıfı çıkarın  
Hoparlörü temizlemek veya yeni bir aksesuar kılıfı takmak için kılıfı çıkarın. 

1. Kılıfın fermuarını açın. 

2. Hoparlörü düzleştirmek ve kılıfından çıkarmak için hoparlörün her iki ucunu 
dışarı doğru bükün. 

 

 
Not: Hoparlörünüz esnek olduğundan ve yatay olarak bükülebileceğinden, 

hoparlörünüzü kendi üzerine katlanacak şekilde BÜKMEYİN. Aşırı derecede 
bükmekten kaçının. 

3. Hoparlörün uçlarını içe doğru bükün ve hoparlörün uç kısımlarını kapaktan 
çıkarın. 
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KAPAK DEĞİŞİMİ  

Kılıfı takın  
1. Hoparlörün uçlarını kılıfın uçlarına tutturun. 

 

2. Hoparlörü düzleştirmek ve kılıfına yerleştirmek için uçlarını dışarı doğru bükün. 

 
Not: Hoparlörünüz esnek olduğundan ve yatay olarak bükülebileceğinden, 

hoparlörünüzü kendi üzerine katlanacak şekilde BÜKMEYİN. Aşırı derecede 
bükmekten kaçının. 

3. Kılıfı hoparlörün üzerine geçirin ve fermuarı kapatın. 
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MUHAFAZA VE BAKIM  

Hoparlörü ve kılıfı temizleyin  
Hoparlörün ve kılıfın periyodik olarak temizlenmesi gerekebilir. 

 
Parça 

 
Kılıf 

Temizleme işlemi 
1. Kılıfı hoparlörden çıkarın. 
2. Ilık su ve yumuşak bir deterjanla elde yıkayın. 
3. Kurutmak için asın. 
Not: Kılıfı tekrar takmadan önce iyice kuruduğundan emin olun. 

 
 
 

Hoparlör 

1. Kılıfı hoparlörden çıkarın. 
2. Hoparlörün yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle (sadece su) temizleyin. 

Notlar: 
● Alkol, amonyak veya aşındırıcı içeren herhangi bir solvent, 

kimyasal madde veya temizlik solüsyonu kullanmayın. 
● Hoparlördeki açıklıklardan içeri sıvı girmemesine özen gösterin. 

● Kılıfı tekrar takmadan önce hoparlörün iyice kuruduğundan 
emin olun. 
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MUHAFAZA VE BAKIM  

Yedek parçalar ve aksesuarlar  
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş 
edilebilir. global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin 

 

Sınırlı garanti  
Hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin ayrıntıları için 
global.Bose.com/warranty adresindeki web sitemizi ziyaret edin. 

Ürününüzü kaydettirmeye yönelik talimatlar için global.Bose.com/register 
adresini ziyaret edin. Ürününüzü kaydettirmemeniz, sınırlı garanti haklarınızı 
etkilemeyecektir. 

 

Seri numarasının yeri  
Seri numarası, hoparlörün alt tarafında, USB konektörünün yakınında bulunur. Seri 
numarasını görmek için kılıfın fermuarını açın. 
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SORUN GİDERME  

Genel çözümler  
Hoparlörünüzle ilgili bir sorun yaşarsanız: 
● Hoparlörü çalıştırın (bkz. sayfa 13). 
● Durum göstergelerinin durumunu kontrol edin (bkz.  sayfa 20). 
● Mobil cihazınızın Bluetooth teknolojisini desteklediğinden emin olun. (bkz.  sayfa 24). 
● Pili şarj edin (bkz. sayfa 18). 
● Hoparlörünüzün, cihazınızın ve müzik uygulamasının ses düzeyini artırın. 
● Cihazınızı hoparlöre yaklaştırın fakat herhangi bir parazit kaynağı 

veya engelden uzak tutun. 
● Başka bir cihaz bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 28). 

Sorununuzu çözemezseniz sık karşılaşılan sorunlara yönelik belirtileri ve çözümleri 
tanımlamak için aşağıdaki tabloya bakın. Sorununuzu çözemiyorsanız, Bose müşteri 
hizmetlerine başvurun. 
global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin 

 

Belirti 
Hoparlör, mobil cihazla 
bağlantı kuramıyor 

Çözüm 
● Cihazınız üzerinden; 

– Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın ardından etkinleştirin. 

– Hoparlörünüzü cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin. 
Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 28). 

● Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 29). 
● Yol gösterici videoları izlemek için 

global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin. 
● Hoparlör eşleşme listesini temizleyin (bkz. sayfa 29). Tekrar 

bağlanın. 
Ses yok ● Sesli mesajların açık olduğundan emin olun. Hangi 

cihazın bağlanmış olduğunu duymak için Bluetooth tuşuna 
 basın. Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun. 

● Farklı bir müzik kaynağı kullanın. 
● Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 28). 

● İki cihaz bağlıysa ilk cihazdaki sesi duraklatın ve diğer 
cihazdan ses çalın. 

● İki cihaz bağlıysa cihazları hoparlörün menzili (30 ft veya 9 
m) dahiline getirin. 

Düşük ses kalitesi ● Farklı bir müzik kaynağı kullanın. 
● Farklı bir cihaz bağlayın. 
● İkinci cihazın bağlantısını kesin. 

● Cihazda veya müzik uygulamasında bulunan ses 
iyileştirme özelliklerini devre dışı bırakın. 
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SORUN GİDERME  
 

Belirti 
Hoparlör şarj olmuyor 

Çözüm 

● Kablo konektörünün hoparlördeki konektör ile doğru şekilde 
hizalandığından emin olun. 

● USB kablosunun her iki ucunu da sabitleyin. 
● Başka bir şarj kaynağı deneyin. 

● Hoparlörünüz yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz 
kalmışsa hoparlörün tekrardan oda sıcaklığına gelmesini 
bekleyip ardından tekrar şarj etmeyi deneyin. 

● Hoparlörü sıfırlayın (bkz. “Hoparlörün sıfırlanması”). 

● Hoparlörünüz güvenli koruma modunda 
olabilir (bkz. sayfa 19). 

Mikrofon sesi alamıyor ● Hoparlörün sol tarafında bulunan mikrofon açıklığının 
engellenmediğinden emin olun. 

● Yeni bir çağrı yapmayı deneyin. 
● Başka bir uyumlu cihaz deneyin. 

Mobil cihaz, düğmeye 
basıldığında yanıt 
vermiyor 

● Çok fonksiyonlu düğmeyi kullanarak çoklu basma işlevleri 
için , basma hızlarını değiştirin. 

● Bazı modellerde tüm kontroller mevcut olmayabilir. 
● Başka bir uyumlu cihaz deneyin. 

Hoparlörün sıfırlanması  
Fabrika ayarlarına dönmek, bağlı cihazları ve dil ayarlarını hoparlörünüzden 
kaldırır ve hoparlörünüzü orijinal fabrika ayarlarına döndürür. 

1. Hoparlörü çalıştırın. 

2. “Ready to connect" (Bağlanmaya hazır) uyarısını duyana kadar  ve – 
düğmelerine aynı anda 10 saniye basılı tutun; Bluetooth göstergesi mavi renkte 
yanıp sönecektir. Kuruluma başlamak için Bose® Connect uygulamasını indirin 
(bkz. sayfa 24). 
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