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Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve 
saklayın.

Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diger uygulanabilir AB direktiflerindeki 
temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu oldugunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu 
adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.

2. Bu talimatları saklayın.

3. Tüm uyarılara dikkat edin.

4. Tüm talimatlara uyun

5. Cihazı su yakınında kullanmayın.

6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.

7.  Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• Kazara yutulmaması için kulaklıkları çocuklar ve hayvanlardan uzak tutun. Kulaklıklar lityum-iyon pile sahiptir, ve 

yutulursa zararlı olabilir. Yutulursa hemen tıbbi yardım alın. Kullanılmadıklarında kulaklıkları şarj kutusunda kapak 
kapalı olacak şekilde saklayın, ve çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde tutun.

• Çocukların kulaklıkları kullanmasına İZİN VERMEYİN.
• Kulaklıkları yüksek bir ses seviyesinde uzun süre KULLANMAYIN.

– İşitmenize zarar vermeyi önlemek için, kulaklıkları rahat, orta bir ses seviyesinde kullanın.

–  Kulaklıkları kulağınızın içine veya üstüne koymadan önce cihazınızın ses seviyesini alçaltın, sonrasında rahat bir 
dinleme seviyesine ulaşana kadar yavasça sesi yükseltin.

• Bu ürünü kullanırken temel önlemler, aşağıdakiler dahil olmak üzere, her zaman alınmalıdır:
– Şarj kutusunu kullanmadan önce talimatları okuyun.

– Sakatlanma riskini azaltmak için şarj kutusu çocukların yanında kullanılıyorsa yakın gözetim gerekir.

– Şarj kutusunu suya, yağmura, sıvılara veya kara maruz bırakmayın.

– Güç paketi üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan güç veya şarj ünitesinin kullanılması yangın veya 
sakatlanma riski barındırmaktadır.

–  Voltaj bilgisi dışında şarj kutusunu kullanmayın. Parametrelerin dışında yüklenmek yangın veya sakatlanma riski 
doğurabilir.

– Zarar görmüş veya modifiye edilmiş şarj kutusunu kullanmayın. Zarar görmüş veya modifiye edilmiş bataryalar 
yangın, patlama veya sakatlanma riski doğuran öngörülemez davranışlar gösterebilir.

– Şarj kutusunu sökmeyin. Servis veya tamir gerektiğinde ehliyetli bir servis elemanına götürün. Yanlış geri 
birleştirme yangın veya sakatlanma riski doğurabilir.

– Şarj kutusunu açmayın, ezmeyin, veya ateş veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. 100° C üstündeki ateş veya 
sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

– Servisi ehliyetli bir servis elemanı tarafından aynı parçalar kullanılarak yaptırın. Bu ürünün emniyetinin 
korunmasını sağlar.

• Temkinli olun ve araba kullanırken kulaklıkları telefon aramaları için mobil telefon ve kulaklık kullanımıyla ilgili 
geçerli yasaları takip edin. Bazı yargılar bu tarz ürünlerin araba kullanırken kullanılmasıyla ilgili, tek kulaklık 
düzenlemesi gibi, belirli limitasyonlar koyabilir. Kulaklıkları araba kullanırken diğer amaçlar için KULLANMAYIN.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

http://www.Bose.com/compliance
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• Bisiklete binmek veya trafik, inşaat, veya tren yolu yakınında yürümek gibi, etrafınızdaki sesleri duyamamanın 
tehlike yaratabileceği durumlarda kulaklıkları gürültü giderme moduyla KULLANMAYIN ve kulaklık kullanımıyla 
ilgili ilgili yasaları takip edin.
– Alarmlar ve uyarı sinyalleri gibi, etrafınızdaki sesleri duyabildiğinizden emin olmak için, kulaklıkları kapatın, veya 

kulaklıkları gürültü giderme kapalı şekilde kullanın ve volümü ayarlayın.

– Kulaklıkları kullanırken, Otomatik Geçirgenlik moduyla bile, hatırlatma veya uyarılar için beklediğiniz seslerin 
karakterinin farklı olabileceğinden farkında olun.

• Gürültü giderme fonksiyonu ile ilgili kulaklıklarınız zaman zaman kısa bir cıvıltı sesi verebilir. Ancak, olağandışı 
yüksek bir ses duyarsanız kulaklıkları kapatın ve Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

• Kulaklıkları suya BATIRMAYIN veya uzun süre suya maruz ETMEYİN. Yüzme, su kayağı, sörf v.b. gibi su sporlarını 
yaparken TAKMAYIN.

• Eğer bir ısınma hissederseniz veya ses kaybı yaşarsanız kulaklıkları hemen çıkarın.

Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun 
degildir.  

Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalısmasını nasıl 
etkileyebilecegi konusunda emin degilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

EN / IEC 60825-1:2014 mevzuatına göre bu kulaklıklar SINIF 1 LAZER 
ÜRÜN olarak sınıflandırılmıştır.

• Bu ürün üstünde izinsiz değişiklikler YAPMAYIN.

• Kulaklıkları yanında gelen kulaklık uçları olmadan KULLANMAYIN.

• Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı güç üniteleriyle 
kullanın.

• Bu ürünle beraber gelen bataryanın kötü kullanıldığında yangın veya kimyasal yanık riski vardır.

• Batarya barındıran ürünleri yüksek ısı kaynaklarına (güneş altında veya ateş yakınında bırakmak gibi) maruz 
bırakmayın.

• Şarj etmeden önce kulaklıklar ve şarj kutusu üstündeki teri silin.

• IPX4 kalıcı bir durum değildir, ve normal kullanım sonucunda direnç azalabilir.

• Dahili lazer parçasından kaynaklanabilecek zararlı radyasyona maruz kalmamak için ürünü sadece kullanma 
talimatlarında belirtildiği gibi kullanın. Kulaklıklar doğru bir şekilde eğitim almış bir servis personeli dışında kimse 
tarafından değiştirilmemelidir ve tamir edilmemelidir.

• 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile, 8 Mayıs 2019 tarihki Lazer Uyarısı 56'da belirtilen IEC 60825-1 Ed. 3 ile uyumluluk 
hariç olmak üzere, uyumludur. 

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
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NOT: 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 da daha 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 ISED 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 cihaz FCC ve ISED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka 
anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

FCC ID: A94429708 / FCC ID: A94BL3R / FCC ID: A94BL3L

IC: 3232A-429708 / IC: 3232A-BL3R / IC: 3232A-BL3L

Kutu Modeli: 429708 

Sağ Kulaklık Modeli: BL3R

Sol Kulaklık Modeli: BL3L

The earbuds in this system have been certified in accordance with the provisions set out in the Radio 

Law. 001-A16624 (L) 
001-A16623 (R) 
001-A16625 (CASE)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avrupa için:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası.

Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP’den az.

Maksimum iletim gücü SAR testini gereksiz kılacak ve ilgili mevzuatlardan muaf olacak şekilde mevzuat 
limitlerinin altındadır. 

Bu sembol ürünün ev atığı olarak  atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. 
Usülüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı 
olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, 
veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

MEVZUAT BİLGİLERİ
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Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahelelere 
açık olmalıdır.

Bu üründeki şarj edilebilir lityum-iyon pilini sökmeye ÇALIŞMAYIN. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili
personelle iletişime geçin.

Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın. Yakmayın.

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

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

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 parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve 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.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği
Madde XII
“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, 
herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, 
verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV
Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep 
olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar 
kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu’na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

MEVZUAT BİLGİLERİ
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MEVZUAT BİLGİLERİ

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu 
Ekipman adı: Aktif hoparlör, Tip tanımı: 429708

Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri

Birim Kurşun (Pb) Cıva (Hg) Kadmiyum (Cd) Hekzavalan 
 krom (Cr+6)

Polibromlu 
bifenil (PBB)

Polibromlu 
difenileterler

(PBDE)

PCBler - ○ ○ ○ ○ ○
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.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “0” 2010 veya 2020’dir.

Üretim Lokasyonu: Seri numarasındaki yedinci rakam üretim lokasyonunu belirtir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Çin 
(Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 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 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

Voltaj Bilgisi: 5V p 1.2A

CMIIT ID şarj kutusu üstünde bulunmaktadır.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın
Kulaklık gün kodu kulaklık ağzında bulunmaktadır. Şarj kutusu seri numarası şarj kutusundaki kulaklık yuvasında 
bulunmaktadır. Model numaraları şarj kutusunun altında bulunmaktadır.

Seri numarası:  ____________________________________________________________________

Model numarası:  __________________________________________________________________

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam
zamanıdır. https://global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

Güvenlik Bilgisi
Bu ürün Bose Music uygulamasına bağlandığında Bose'dan otomatik güvenlik güncellemeleri alabilir. 

Otomatik güvenlik güncellemelerini almak için ürünün kurulumunu Bose Music uygulaması üstünden 
tamamlamanız gerekmektedir. Bose'nin sağladığı güvenlik güncellemelerini btu.bose.com üstünden 
yüklemekle yükümlüsünüz.
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MEVZUAT BİLGİLERİ

Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, iPod, ve Siri Apple Inc.’in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. 
"iPhone" ticari markası Japonya'da Aiphone K.K. lisansı altında kullanılmaktadır. App Store Apple Inc’ın servis 
markasıdır.

"Apple için Üretildi" amblemi bir ürünün amblemdeki Apple ürünleriyle özellikle bağlanması için tasarlandığı ve 
geliştirici tarafından Apple performans standardlarını karşıladığı anlamına gelir. Bu cihazın kullanımından veya 
güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğu konusunda Apple sorumlu değildir.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation 
tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Google, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Music ve QuietComfort Earbuds Bose Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez,  
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.
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YASAL BİLGİ

Aşağıdaki lisans açıklamaları üründe komponent olarak kullanılan bazı üçüncü parti yazılım paketlerini 
bağlamaktadır.

Paket: FreeRTOS

Telif Hakkı © Amazon Web Services, Inc. veya iştirakleri. Her hakkı saklıdır.

FreeRTOS paketi aşağıdaki lisans koşullarına bağlı olmaktadır:

MIT Lisansı
Bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantosyan dosyalarını ("Yazılım") edinen herhangi birine, kısıtlama 
olmadan Yazılım ile ilgili olarak, sınırlama olmadan Yazılım'ın kopyalarını kullanma, kopyalama, değiştirme, 
birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisanslama, ve/veya satmayı, ve Yazılım'ın temin edildiği kişilere izin vermek, 
bedelsiz olarak, aşağıdaki koşullar tabi olmak üzere, bu vesileyle izin verilmiştir.

Yukarıdaki telif hakları uyarıları ve bu izin uyarısı Yazılımın her kopyası veya büyük bir parçasında bulunmalıdır.

İSTER AÇIK İSTER İMA YOLUYLA, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, AMACA UYGUNLUK VE İHLALSİZLİK GARANTİLERİ DAHİL 
OLMAK AMA BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN, "OLDUĞU GİBİ" 
PRENSİBİNDE YAZILIM TEDARİK EDİLİR. BU YAZILIMINLA ALAKALI VEYA KULLANIMINDAN VEYA YAZILIMDAKİ 
DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN HİÇBİR İDDA, ZARAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DURUMUNDA, İSTER 
SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINDAN, HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARAR İSTER BAŞKA TÜRLÜ, YAZARLAR VEYA TELİF 
HAKKI SAHİPLERİ SORUMLU TUTULAMAZ.

Paket: Nanopb

Telif Hakkı © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. 

Nanopb paketi aşağıdaki lisans koşullarına bağlı olmaktadır:

Zlib lisansı

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Bu yazılım, açık veya saklı bir garanti olmaksızın, olduğu gibi sunulmaktadır. Bu yazılımın kullanılmasından doğan 
hiçbir zarar durumunda yazarlar sorumlu tutulamaz.

 Aşağıdaki kısıtlamalar çerçevesinde, bu yazılımın kullanımı, ticari aplikasyonlar dahil olmak üzere, ve özgürce 
değiştirilmesi ve dağıtılması için herkese izin verilmektedir:

1. Bu yazılımın kökeni yanlış ifade edilmemelidir; orijinal yazılımı yazdığınızı idda edemezsiniz. Bu yazılımı bir 
üründe kullanırsanız ürün dökümanı içinde bir tanıma takdir edilir ancak gerekmemektedir.

2.  Değiştirilen kaynak versiyonları açık bir şekilde işaretlenmelidir, ve orjinal yazılım olarakyanlış ifade 
edilmemelidir.

3. Bu duyuru herhangi bir kaynak dağıtımından kaldırılamaz ve değiştirilemez.

Paket: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. Her hakkı saklıdır.

Mbed TLS paketi aşağıda belirtilen lisans koşullarına bağlı olmaktadır. 

Apache Lisansı

Versiyon 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

KULLANIM, ÜRETİM, VE DAĞITIM İÇİN HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

1. Tanımlar.

"Lisans" bu dokümanın Bölüm 1'den 9'a kadar olan kısımlarındaki tanımlara göre kullanım, üretim, ve dağıtım 
için hükümler ve koşullar anlamına gelir.

"Lisans Veren" telif hakkı sahibi veya Lisansı tahsis eden telif hakkı sahibi tarafından yetkilendirilen kişilik 
anlamına gelir.
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YASAL BİLGİ

"Tüzel Kişilik" kontrol eden, veya tarafından kontrol edilen, veya ortak kontrol altında olan fiili kişilik ve her 
diğer kişiklerin birleşimi anlamına gelir. Bu tanım amacıyla "kontrol" (i) kişiliğin doğrudan veya dolaylı olarak 
yönünü veya yönetimini belirme gücüne sahip olma, veya (ii) yüzde elli (50%) veya daha fazla orandaki 
tedavüldeki hisse senetlerine sahip olma veya, (iii) kişiliğin yararlanma hakkı anlamına gelir.

"Siz" (veya "Sizin") Lisans tarafından tahsis edilen yetkileri kullanan bir birey veya Tüzel Kişilik anlamına gelir.

"Kaynak" formu, yazılım kaynak kodu, dokümentasyon kaynağı, ve konfigürasyon dosyaları ile sınırlı kalmamak 
üzere, modifikasyonların yapımı için tercih edilen form anlamına gelir.

"Obje" formu mekanik bir dönüşüm veya Kaynak formundan çevirinin sonucunda oluşan, derlenen obje kodu, 
oluşturulan dokümentasyon, ve diğer medya tipleri ile sınırlı kalmamak üzere, form anlamına gelir.

"İş," ister Kaynak ister Obje formunda olsun, işe eklenmiş bir telif hakkı duyurusunda belirtildiği gibi (aşağıdaki 
Ekde bir örnek verilmiştir), L isans altında sağlanmış, yazarlık işi anlamına gelir.

"Türemiş Çalışma" İş'e dayalı (veya İş'ten türemiş olan), ister Kaynak ister Obje formunda olsun, ve editoryal 
revizyonlar, bilgi notları, ayrıntılandırma, veya diğer mevcut değişiklikler olarak özgün bir yazarlık işi oluşturan, 
her türlü çalışma anlamına gelir. Bu Lisans çerçevesinde, Türemiş Çalışma, İş ve Türemiş Çalışma'lardan  ayrı 
tutulabilir çalışmaları veya arayüz linklerini (veya isim bağlarını) içermemelidir.

"Katkı," İş'in orjinal versiyonu ve İş'e telif hakkı sahibi veya bir telif hakkı sahibi adına bir şahıs veya Tüzel Kişilik 
tarafından eklenmesi için Lisans Veren'e bilerek teslim edilen İş'e veya Türemiş Çalışma'ya yapılan değişiklikler 
veya eklentiler dahil olmak üzere, her türlü yazarlık işi anlamına gelir. Bu tanım çerçevesinde, "teslim edilen" 
Lisans Veren veya temsilcisine gönderilen, İş'i tartışmak ve geliştirmek adına, Lisans Veren veya onun adına 
yönetilen, elektronik posta listeleri, kaynak kod kontrol sistemleri, ve konu takip sistemleriyle sınırlı olmamak 
üzere, açık bir şekilde "Katkı Değildir" olarak işaretlenmiş veya telif hakkı sahipleri tarafından yazılı olarak 
belirtilenler hariç olacak şekilde, her türü elektronik, sözel, veya yazılı iletişim anlamına gelir.

“Katılımcı,” Lisans Veren tarafından adına Katkı alınan ve İş'e eklenen, Lisans Veren ve her türlü birey veya 
Tüzel Kişilik anlamına gelir.

2. Telif Hakkı Lisansı Verilmesi. Bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlı olarak, her Katılımcı Size İş ve Türemiş 
Çalışma'ları, Kaynak veya Obje formunda çoğaltma, Türemiş Çalışma'larını hazırlama, halka açık gösterme, 
halka açık icra etme, alt lisans vermek için, daimi, dünya çapında, şahsa özel olmayan, masrafsız, telifsiz, 
feshedilemez telif hakkı verir. 

3. Patent Lisansı Verilmesi. Bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlı olmak üzere, her Katılımcı Size daimi, dünya 
çapında, şahsa özel olmayan, masrafsız, telifsiz, feshedilemez (bu bölümde belirtilen koşullar dışında), İş'i 
çoğaltmak, çoğalttırmak, satmayı teklif etmek, satmak, ithal etmek, ve ayrıca transfer etmek için, lisansın 
sadece, kendi Katkı'(ları)nın veya Katkı'(ları)nın teslim edildiği İş'le Katkı'(ları)nın birleşiminin, ihlal ettiği 
durumlarda,  Katılımcı tarafından lisanslandırılabilen, patent talepleri için geçerli olan durumlarda, patent 
lisansı verir. Eğer Siz herhangi bir kişiliğe (bir davadaki capraz talep veya karşı talep dahil olmak üzere) İş veya 
İş'e dahil olan bir Katkı'nın direkt veya payı olan patent ihlalini idda ederek karşı bir patent davası açarsanız, bu 
davanın dosyalandığı tarihten itibaren o İş için bu Lisans altında Size verilen her türlü patent lisansı feshedilir.

4. Dağıtım. Aşağıdaki koşullara uymak kaydıyla, her türlü ortamda, ister değişikliklerle ister değişiklikler olmadan, 
ve Kaynak veya Obje formunda, İş veya Türemiş Çalışma'ları çoğaltabilir ve dağıtabilirsiniz:

a. İş' i veya Türemiş Çalışma'yı teslim alan herkese bu Lisans'ın bir kopyasını Siz vermelisiniz; ve
b. Değişen her türlü dosyada dosyaların Sizin değiştirdiğinizi belirten belirgin bir uyarı koyun; ve
c. Sizin dağıttığınız her türlü Türemiş Çalışma'nın Kaynak formunda, Türemiş Çalışma'nın hiç bir kısmına ait 

olmayan uyarılar hariç olmak üzere, İş'in Kaynak formundaki telif hakkı, patent, marka, ve nitelik uyarılarını 
bulunur kılmalısınız; ve
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5.

6.

7.

8.

9.

d. Eğer İş dağıtımının bir parçası olarak bir "NOTICE" metin dosyası bulunduruyorsa, bu durumda Sizin dağıtımını 
yaptığınız her türlü Türemiş Çalışma, Türemiş Çalışma'nın hiçbir yeriyle bağı olmayan duyuruları hariç tutarak, NOTICE 
dosyasında bulunan nitelik duyurularını, aşağıdaki yerlerden en azından birinde, okunabilir bir kopyasını 
bulundurmalıdır: Türemiş Çalışma'nın bir parçası olarak dağıtılan NOTICE metin dosyasında; Türemiş Çalışma'nın 
yanında tedarik ediliyorsa, Kaynak formunda veya dokümentasyonunda; veya, Türemiş Çalışma'nın yanında tedarik 
ediliyorsa, üçüncü parti duyuruları her nerde yer alıyor ve yer alıyorsa, Türemiş Çalışma tarafından yaratılmış bir 
görüntüde. NOTICE dosyasının içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Lisans'ı değiştirmez. Siz Sizin kendi nitelik 
duyurularınızı, İş'in NOTICE metin dosyası yanında veya ek olarak, bu tarz ek nitelik duyurularının Linsans'ı 
değiştirmediği sürece, Türemiş Çalılmaya ekleyebilirsiniz. Siz Sizin telif hakkı iafadelerinizi Sizin değişikliklerinize 
ekleyebilirsiniz ve Sizin değişiklikleriniz, veya her türlü Türemiş Çalışma'nın tamamı, için, Sizin İş'in kullanımı, üretimi, 
ve dağıtımı Lisans'la uyumlu olduğu sürece,  kullanım, üretim, ve dağıtım için ek ve farklı lisans hüküm ve koşulları 
sağlayabilirsiniz. 

Katkı Teslimi. Siz açıkça belirtmediğiniz sürece, Lisans Veren'e Sizin tarafınızdan İş'e eklenmesi için bilerek ibraz 
edilen her türlü Katkı, ek hüküm ve koşul olmaksınız, bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlıdır. Buna rağmen, 
burada bulunan hiçbir hüküm, benzer Katkı'larla alakalı, sizin Lisans Veren'le yaptığınız ayrı bir lisans 
anlaşmasınının hükümlerini iptal edemez veya değiştiremez.

Ticari Marka. Bu Lisans, İş'in kaynağını tarif etmek ve NOTICE dosyasının çoğaltılması için mantıksal ve alışılmış 
kullanım dışında, ticari adların, ticari markaların, hizmet markalarının, veya Lisans Veren'in ürün isimlerinin 
kullanımına izin vermez.

Garanti Koşulları. Yasal gereksinimler veya yazılı izin halleri dışında, L isans Veren, ister açıkça ister ima yoluyla, 
kısıtlama olmadan, her türlü ÜNVAN, İHLALSİZLİK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, veya AMACA UYGUNLUK garantisi 
veya şartları dahil olmak üzere, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN,  "OLDUĞU GİBİ" PRENSİBİNDE 
İş'i ( ve her Katılımcı Katkısını sağlayarak) verir. Siz sadece İş'in kullanım veya dağıtımının uygunluğunu 
belirlemeyle sorumlusunuzdur ve Lisans altında Sizin kullandığınız izinlere bağlı olan riskleri üstlenirsiniz.

Yükümlülüğün Sınırları. Hiç bir hukuk kuramı ve durum altında, haksız fiilden doğan zarar (ihmal dahil olmak 
üzere) olsun, sözleşme, veya başka türlü, iligli mevzuat (kasti ve ağır ihmal fiileri gibi) veya yazılı olarak kabul 
edilenlerin haricinde, hiç bir Katılımcı Size, her türlü direkt, indirekt, özel, tesadüfi, veya bağlı olanlar dahil olmak 
üzere, Lisans'ın sonucunda doğabilecek, veya İş'in kullanımı veya kullanmasından doğacak (itibar kaybı, iş 
durdurma, bilgisayar arızası, veya diğer her türlü ticari zarar veya kaıp da dahil olmak üzere), Katılımcı bu tarz 
zarararın olasılığıyla ilgili bilgilendirilse bile, her türlü zararla ilgili, yükümlü değildir.

Garantinin veya Ek  Yükümlülüklerin Kabul Edilmesi. İş veya Türemiş Çalışma'ları dağıtırken Siz teklif etmeyi 
seçebilir, ve desteğin kabulü, garanti, tazminat, veya Lisans'la tutarlı olan diğer yükümlülük ve/veya hakların 
gereksinimleri için ücret talep edebilirsiniz. Ancak, bu gereksinimleri kabul ederken, Katılımcı'ların adına değil, 
Siz sadece Sizin adınıza ve Sizin yegane sorumluluğunuzda, ve Siz her bir Katılımcı'yı kabul ettiğiniz garanti veya 
ek yükümlülüklerden Katılımcı'lara karşı doğan yükümlülük, veya iddalara karşı, dokunulmazlık vermeyi, 
savunmayı, ve suçsuz tutmayı kabul ediyorsanız, hareket edebilirsiniz.

HÜKÜMLER VE KOŞULLARIN SONU

©2020 Bose Corporation

Apache Lisansı altındadır, Versiyon 2.0 (“Lisans” ); Lisans'la uyum içinde olmadan bu dosyayı kullanamazsınız.

Lisans'ın kopyasını aşağıdaki linkten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Yasal gereksinimler veya yazılı izin halleri dışında Lisans kapsamında dağıtımı yapılan yazılım, ister açıkça ister ima 
yoluyla, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN, " OLDUĞU GİBİ" PRENSİBİNDE dağıtımı yapılır. 

Lisans altında izin ve kısıtlamaların yönetimiyle ilgili özel dil için Lisans'a bakın.
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İÇİNDEKİLER
Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:

Bose QuietComfort Earbuds Şarj kutusu

USB-C'den USB-A'ya kablo Kulaklık uçları (1 ve 3 numaralı boylar)

NOT: 2 numaralı kulaklık ucu kulaklığa 
takılıdır. Kulaklık uç boyutlarını 
tanımlamak için sayfa 19'a bakın. 

NOT: Eğer ürünün herhangi bir tarafı zarar görmüşse kullanmayın. Yetkili Bose bayinizle 
veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds

KUTUDA NE VAR?

http://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds
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BOSE MUSIC UYGULAMASI KURULUMU

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi, herhangi bir mobil cihazdan 
kulaklıklarınızı kurma ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak Bluetooth ayarlarını yapabilir, kulaklık ayarlarını değiştirebilir, 
sesli komut dilinizi seçebilir, kablosuz şarj ile ilgili bilgi alabilir ve yeni özellikler 
edinebilirsiniz.

NOT: Eğer başka bir Bose ürünü için bir Bose hesabı oluşturduysanız , "Kulaklıkları 
mevcut bir hesaba ekleyin" bölümüne bakın.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRİN
1.1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indiri

NOT: Çin ana karasındaysanız, Bose8 uygulamasını indirin.

BOSE MUSIC

2. Uygulama talimatlarını takip edin.

KULAKLIKLARI MEVCUT BİR HESABA EKLEYİN
Bose Music uygulamasında Ürünlerim sayfasına gidin ve Bose Sport 
Earbuds'ınızı ekleyin.
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TER VE HAVA KOŞULLARINA DİRENÇ

Kulaklıklar IPX4 derecesiyle suya dayanıklıdır. Tere ve hava koşullarına 
dayanıklı olmaları için tasarlanmışlardır ama suya batırılmamalıdırlar.

UYARILAR: 
• Kulaklıklarla YÜZMEYİN veya DUŞ ALMAYIN.

• Kulaklıkları suya BATIRMAYIN.

NOTLAR:  

• Paslanmayı önlemek için kulaklıkların üstündeki şarj temas noktalarını periyodik
olarak kuru, yumuşak pamuk bir bezle veya benzeri bir bezle temizleyin.

• IPX4 kalıcı bir durum değildir, ve normal kullanım sonucunda direnç azalabilir.



1 7  | T R

L/R işaretleri

Yerleştirin Çevirin Sokun

Kulak tavanı

Kulaklık ucu 
kanadı

4. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 17).

5. 1'den 4'e kadar adımları tekrarlayın.

NASIL TAKMALI

KULAKLIKLARI TAKIN

1. Kulaklık ucu hafifçe kulak kanalınıza oturacak şekilde kulaklıkları yerleştirin..

NOT: Her bir kulaklık L (sol) veya R (sağ) sembolleriyle işaretlenmiştir..

2. Kulaklığı kulağınızda rahat bir mühür oluşturana kadar hafifçe geriye doğru çevirin. 

NOT: Kulaklıkları fazla geriye (veya ileriye) çevirmek ses ve mikrofon ses 
kalitesinde farklılık yaratabilir.

3. Kulaklık ucu kanadını kulak tavanınızın altına sokun.
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OTURUŞU KONTROL EDİN
Bir ayna kullanarak doğru bir şekilde kulaklığı arkaya doğru çevirdiğinizden, 
kulaklık ucu kanadını içeri aldığınızdan, ve her taraf için en doğru oturuşa sahip 
olduğunuzdan emin olun.

OTURUŞ NEYE BAKMALI

Doğru oturuş

Kulaklık ucu doğru oturduğunda:

• Kulaklık ucu rahat bir kapatış için hafifçe
kulak kanalınızın girişinde oturur.

NOT: Gürültü giderme boğuk gürültüleri
duymanızı etkileyebilir.

• Kulaklık ucu kanadı dışarı taşmıyor veya
kulağınızın içinde ezilmiş gibi durmuyor.

Çok büyük

Kulaklık ucu çok büyük olduğunda:

• Kulaklık ucu kulak kanalınızda ezilmiş gibi 
hissedersiniz.

• Kulaklık ucu kanadı dışarı taşar veya kulağınızın 
içinde ezilmiş gibi hissedersiniz.

Çok küçük

Kulaklık ucu çok küçük olduğunda:

• Kulaklık ucu kulak kanalınızın içinde durur,
gevşek durduğunu hissettirir, veya kafanızı
hareket ettirdiğinizde dışarı düşer.

• Kulaklık ucu kanadı kulağınızın tavanına
ulaşmaz.

NASIL TAKMALI
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1 2 3

NASIL TAKMALI

FARKLI BİR KULAKLIK UCU BOYU DENEYİN
Kulaklıkları uzun bir süre takın. Eğer kulaklık uçları rahat veya sabit gelmiyorsa, veya 
ses kalitesi beklediğiniz gibi değilse, farklı bir kulaklık ucu boyu kullanın.

Boyutlar kulaklık uçlarının altında, 1 (ufak), 2 (orta), veya 3 (büyük) sembolleriyle 
belirtilir.

2 numaralı boy kulaklık ucu kulaklıklara takılı olarak gelir. Eğer 2 numaralı boy çok 
gevşekse 3 numaralı boyu deneyin. Eğer çok sıkı olursa 1 numaralı boyu deneyin.

Her bir boy kulaklık ucunu veya her kulak için farklı bir boy kulaklık ucu denemeniz 
gerekebilir.
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KULAKLIK UÇLARINI DEĞİŞTİRİN

1.   Kulaklığı tutarken hafifçe kulaklık ucunun tabanından çekin ve kulaklıktan sökün.

Çekin Sökün Ayırın

Kulaklık
ucu tabanı

UYARI: Yırtılmaları önlemek için kulaklık ucunun üstünden ÇEKMEYİN.

2. Yeni bir kulaklık ucu boyu seçin (bkz. sayfa 19).

3. Kulaklık ağzını kulaklık ucunun arkasıyla aynı hizaya getirin, ve kulaklık ağzını
kulaklık ucuna geçirin.

Kulaklık ağzı

4. Kulaklık ucunun tabanını hafifçe kulaklık ağzının etrafına çekin, ve kulaklık ucu yerine
oturana kadar aşağı doğru basın.

?

Çekin Basın

5. Kulaklıkları yerleştirin (bkz. sayfa 17).

6. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 18).

NASIL TAKMALI
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AÇMA
Şarj kutusunun önündeki butona basın.

Şarj kutusu açıldığında kulaklıklar da açılır. Kulaklık durum ışıkları (bkz. sayfa 35) ve 
şarj kutusu durum ışıkları (bkz. sayfa 36) yanar.

AÇMA/KAPAMA

NOT: Şarj kutusundan kulaklıkları çıkardığınızda pil ömrünü korumak ve birikintieri 
engellemek için kutuyu kapatın.
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KAPAMA

1.   Kulaklıklarınızı şarj kutusuna yerleştirin.

Kulaklık durum ışığı şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 35).

2.   Kutuyu kapatın.

Kulaklıklar kapanır.

BEKLEME
Kutunun dışında kullanılmadıklarında beklemedeyken kulaklıklar pil ömrünü korur. 
Kulaklıklar iki kulaklığı da 20 dakika kadar kulağınızdan çıkardığınızda bekleme 
moduna geçer.

Kulaklıkları uyandırmak için her iki kulaklığı kulağınıza takın.

AÇMA/KAPAMA
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Gürültü giderme
Kısayol

Medya oynatımı 
Telefon aramaları 
Mobil cihaz sesli kontrol

Dokunmatik 
yüzey

MEDYA OYNATIMI

KONTROL NE YAPMALI

Oynat/Duraklat Sağ kulaklığa iki kere dokunun.

DOKUNMATİK KONTROLLER

Kulaklık üstündeki dokunmatik yüzeye dokunarak dokunmatik kontrolleri kullanın. 
Dokunmatik kontrolle içeriğinizi oynatıp/duraklatabilir, temel arama fonksiyonlarını 
yapabilir, mobil cihaz sesli kontrole erişebilir, gürültü gidermeyi kontrol edebilir ve bir 
Kısayol (bkz. sayfa 30) kullanabilirsiniz.

DOKUNMATİK YÜZEY
Dokunmatik yüzey her bir kulaklığın dış yüzeyinde bulunmaktadır. Sağ kulaklık medya 
oynatımını, telefon aramalarını, ve mobil cihaz sesli kontrolü kontrol eder. Sol kulaklık 
gürültü gidermeyi ve Kısayolunuzu kontrol eder.
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TELEFON ARAMALARI

KONTROL NE YAPMALI

Aramayı Cevapla/Sonlandır Sağ kulaklığa iki kere dokunun.

Aramayı reddet Sağ kulaklığa dokunun ve basıl tutun.

NOT: Mikrofon sağ kulaklıkta bulunmaktadır. Telefonda konuşurken sağ kulaklığı 
takmalısınız. İki kulaklıktan da konuşmayı duyarsınız.

Arama bildirimleri
Sesli bir komut gelen aramaları ve arama durumunu bildirir.

Arama bildirimlerini durdurmak için Bose Music uygulamasını kullanarak sesli 
komutları devre dışı bırakın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

GÜRÜLTÜ GİDERME
Gürültü giderme seviyesini ayarlamak için sol kulaklığa iki kere dokunun (bkz. 
sayfa 28).

DOKUNMATİK KONTROLLER
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MOBİL CİHAZ SESLİ KONTROL
Mobil cihaz sesli kontrole kulaklıklarınızı kullanarak erişebilirsiniz. Sağ kulaklıktaki 
mikrofon mobil cihazınızdaki mikrofonun uzantısı gibi çalışır.

KONTROL NE YAPMALI

Mobil cihaz 
kontrolüne erişin

Sağ kulaklığa dokunun ve bir 
ton duyana kadar dokunmaya 
devam edin. Bırakın ve 
talebinizi söyleyin.

Mobil cihaz sesli 
kontrolü durdur Sağ kulaklığa iki kere dokunun.

DOKUNMATİK KONTROLLER
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KULAK-İÇİ  ALGILAMA

Kulak-içi algılaması sensörler kullanarak sağ kulaklığı takıp takmadığınızı algılar. Sağ 
kulaklığı takıp çıkartarak otomatik olarak oynatabilir/duraklatabilir, telefon 
aramalarına cevap verebilir (devrede ise), ve gürültü giderme seviyesini kontrol 
edebilirsiniz. 

NOT: Kulak-içi algılama özelliğini devre dışı bırakmak için Bose Music uygulamasını 
kullanın.Bu opsiyonlara Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

OTOMATİK OYNATMA/DURAKLATMA
Kulaklıklardan birini çıkardığınızda içeriğiniz her iki kulaklıkta da duraklar.

Oynatmaya devam etmek için sağ kulaklığı geri takın.

OTOMATİK ARAMA CEVAPLAMA
Sağ kulaklığı takarak telefon aramalarına cevap verebilirsiniz. 

NOT: Bu özelliği devreye almak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona 
Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

OTOMATİK GEÇİRGENLİK
Kulaklıklardan birini çıkardığınızda, gürültü giderme seviyesi diğer kulaklıkta tam 
geçirgenlik seviyesine ayarlanır (bkz. sayfa 27).

Diğer kulaklığın eski gürültü giderme seviyesine geri döndürmek için kulaklığınızı 
geri takın. 
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GÜRÜLTÜ GİDERME SEVİYELERİ
Dinleme tercihlerinize ve çevrenize göre gürültü giderme seviyesini seçin. Tam 
geçirgenlik ve tam gürültü giderme arasında ayarlayabilirsiniz. Kulaklıklar tam 
geçirgenlik için ayarlandığında, daha fazla etrafınızdaki sesleri duyarsınız. Tam 
gürültü gidermeye ayarlandığında, istenmeyen gürültüler azaltılır. 

NOTE: Her gürültü giderme seviyesine erişmek için Bose Music uygulamasını 
kullanın. Bu opsiyona ana ekrandan erişebilirsiniz.

Tam
geçirgenlik

Tam
gürültü giderme

Gürültü giderme

Favoriler
Varsayılan olarak, kulaklıklar üç Favori gürültü giderme seviyesine ayarlanmıştır: 1 
(tam gürültü giderme), 2 (biraz farkındalık), ve 3 (tam geçirgenlik).

FAVORİ AÇIKLAMA

1 Etrafınızdaki neredeyse her dış gürültüleri yok etmek için birinci 
sınıf gürültü giderme sağlar.

2
Bir trenin uğultusu veya süpürge makinesinin motor sesi gibi 
neredeyse her alçak frekans gürültülerini bloke eder, ama hala 
etrafınızla ilgili biraz farkındalık bırakır.

3 Provides full transparency so that you can hear the world around 
you as if you’re not wearing  earbuds.

NOT: Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için, Bose Music uygulamasını 
kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

GÜRÜLTÜ GİDERME

Gürültü giderme istenmeyen gürültüleri, daha temiz ve gerçeğe yakın bir ses 
performansı için, azaltır. Kulaklıkları her çalıştırdığınızda gürültü giderme en yüksek 
seviyede açılır.

NOT: Açıldığında en son kullanılan gürültü giderme seviyesini kullanmak için, Bose 
Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
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GÜRÜLTÜ GİDERME

GÜRÜLTÜ GİDERME SEVİYELERİNİ AYARLAYIN
Favori gürültü giderme seviyeleri arasında geçiş yapmak için iki kere sol 
kulaklığa dokunun.

NOT: Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını 
kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

ARAMA SIRASINDA GÜRÜLTÜ GİDERME
Arama geldiğinde, kulaklıklar mevcut gürültü giderme seviyesinde durur ve Kendi 
Sesiniz devreye girer. Kendi Sesiniz sizin kendi sesinizi daha doğal duymanızı sağlar.

Arama sırasında gürültü giderme seviyesini ayarlamak için sol kulaklığa iki kere 
dokunun.

NOTLAR:  

• Otomatik Geçirgenlik telefon aramaları sırasında devre dışı kalır (bkz. sayfa 26).

• Kendi Sesinizi ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona
Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.
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GÜRÜLTÜ GİDERME

SADECE GÜRÜLTÜ GİDERME KULLANMA
Müzik olmadan dikkatinizi dağıtan gürültülülerden kurtulun. Sizin için en önemli 
şeylere odaklanın - işiniz veya tutkunuz ne ise.

1. Şarj kutusu içindeki Bluetooth butonuna l basın ve "Bluetooth off" ("Bluetooth kapalı")
bildirisini duyana kadar basılı tutun.

Mobil cihazınızın bağlantısı kesilir, ve her türlü içerik oynatımı durur.

2. Tercih ettiğiniz gürültü giderme seviyesi için sol kulaklığa iki kere dokunun (bkz. sayfa 
27).

NOT: Mobil cihazınıza yeniden bağlanmak için, mobil cihazınızdaki Bluetooth 
listesinden kulaklıklarınızı seçin.
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KISAYOL
Kısayollar aşağıdaki fonksiyonlara hızlıca ve kolaylıkla erişmenizi sağlar:

• Kulaklık pil seviyesini kontrol etme.

• Şarkı atlatma.

Kısayol ayarlayın
Kısayol ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona 
Ayarlar menüsünde erişebilirsiniz.

Kısayolunuzu kullanın
Kısayolunuzu kullanmak için sol kulaklığa dokunup parmağınızı kaldırmayın.

Kısayolunu kaldırın veya değiştirin
Kısayolunuzu kaldırmak veya değiştirmek için Bose Music uygulamasını 
kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

DOKUNMATİK KONTROLLERİ KİŞİSELLEŞTİR
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L

Şarj pinleri

Durum ışığı

PİL

KULAKLIKLARI ŞARJ EDİN

1. Sol kulaklığın şarj yüzeyini şarj kutusunun sol tarafındaki şarj pinleriyle aynı hizaya 
getirin.

NOT: Şarj etmeden önce kutunun 8° C ve 39° C arasında oda sıcaklığında 
olduğundan emin olun. 

2. Kulaklığı şarj kutusuna yerine manyetik çekimle oturana kadar yerleştirmeyi deneyin.

Kulaklık durum ışığı şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 35).

3. 1. ve 2. adımları sağ kulaklık için tekrarlayın.

4. Şarj kutusunu kapatın.

NOT: Şarj kutusu da şarj oluyorsa açık kalabilir.



PİL

ŞARJ KUTUSUNU ŞARJ EDİN
UYARI: Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (e.g., UL, CSA, VDE, CCC) 
karşılayan ajans onaylı güç üniteleriyle kullanın.

1. Şarj kutusu kapalıyken, USB kablosunun küçük tarafını USB-C portuna bağlayın.

2. Diğer tarafı bir USB-A şarj aletine (beraberinde gelmez) bağlayın.

(bkz. sayfa 36). Şarj kutusu durum ışıkları yanar

NOTLAR:

• Eğer kulaklıklar kutunun içindeyse, kutu açık durabilir.

• Şarj etmeden önce kutunun 8° C ve 39° C arasında oda sıcaklığında
olduğundan emin olun.

KULAKLIK ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN

Kulaklıkları kullanırken
• Kulaklıkları şarj kutusundan çıkardığınızda ve kulaklarınıza taktığınızda sesli bir

komut size kulaklıkların bil seviyesini bildirir.

• Eğer Kısayolunuzu pil seviyesini kontrol etmek için ayarladıysanız sol kulaklığa
iki kere dokunun (bkz. sayfa 30). Sesli bir komut pil seviyesini bildirir.

• Bose Music uygulamasını kullanın. Kulaklık pil seviyesi Ürünlerim sayfasında ve
ana sayfada gösterilir.

NOT: Eğer bir kulaklık diğerine göre daha az pil seviyesine sahipse sesli komut az olan 
pil seviyesini bildirir. Eğer pil seviyesi azsa "Battery low, please charge now" ("Pil seviyesi 
az, lütfen şarj edin") komutunu duyarsınız.

Kulaklıkları şarj ederken
Kulaklıkları şarj kutusuna koyduğunuzda, kulaklıkların durum ışıkları şarj 
durumuna göre yanar (bkz. sayfa 35).
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Şarj kutusu durum ışığı pil seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 36).

PİL

ŞARJ KUTUSU ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN
Şarj kutusunun önünde bulunan butona basarak kutuyu açın. 

ŞARJ SÜRESİ

PARÇA ŞARJ SÜRESİ

Kulaklıklar 2 saat

Şarj kutusu 3 saat

NOTLAR:  

• Kulaklık pil seviyesi az olduğunda 15 dakikalı bir şarj kulaklıklara 2 saate kadar güç
sağlar.

• Tam bir şarj kulaklıkları 6 saate kadar çalıştırır.

• Şarj kutusu tam olarak şarj olduğunda kulaklıkları 2 sefere kadar şarj edebilirsiniz.

• Kulaklıklar kutunun içinde olduğunda şarj süresinde farklılık olabilir.
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KABLOSUZ ŞARJ
Şarj kutusunu şarj etmek için Qi-uyumlu üçüncü parti kablosuz şarj cihazı 
(kulaklık beraberinde gelmez) kullanabilirsiniz.

Şarj kutusunu kablosuz şarj cihazının ortasına yerleştirin.

Şarj kutusu durum ışıkları yanar (bkz. sayfa 36).

NOT: Daha fazla bilgi için, kablosuz şarj cihaz kullanma kılavuzuna bakın.

PİL
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KULAKLIK DURUM IŞIKLARI
Kulaklık durum ışıkları her bir kulaklığın dış yüzeyinde bulunur.

Durum ışığıDurum ışığı

Bluetooth durumu
Mobil cihazların Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ SİSTEM DURUMU

Yavaşça yanıp sönen mavi Bağlanmaya hazır

Yanıp sönen mavi Bağlanıyor

Sürekli mavi Bağlandı

Pil durumu
Kulaklık pil durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ SİSTEM SURUMU

Yavaşça yanıp sönen beyaz Şarj oluyor

Sürekli beyaz Tamamen şarjlı

Yavaşça yanıp sönen kırmızı Şarj olmalı

Yanıp sönen beyaz ve kırmızı Hata – Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

KULAKLIK VE ŞARJ KUTUSU DURUMLARI
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Durum ışığı

Pil durumu
Şarj kutusu pil seviyesini gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ ŞARJ YÜZDESİ

0% – 20%

21% – 40%

41% – 60%

61% – 80%

81% – 100%

Güncelleme ve hata durumu
Güncelleme ve hata durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ SİSTEM DURUMU

Şarj hatası – Bose müşteri hizmetleriyle kontağa geçin

KULAKLIK VE ŞARJ KUTUSU DURUMLARI

ŞARJ KUTUSU DURUM IŞIĞI
Şarj kutusu durum ışığı şarj kutusunun önünde bulunur. Şarj kutusunun şarj 
durumu ve pil seviyesini ve kulaklıkların güncelleme durumunu gösterir.

NOT: Kutu şarj olurken, son ışık mevcut pil seviyesine göre yanıp söner. Tamamen şarj 
olduğunda beş şarj kutusu durum ışığı da sürekli beyaz yanar.

Kulaklıklar güncelleniyor (bkz. sayfa 40)

NOT:  Şarj kutusu durum ışığı ilk ışıktan 
başlayarak sırasıyla yanar. 



3 7  | T R

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI

MOBİL CİHAZINIZDAKİ BLUETOOTH MENÜSÜNÜ KULLANARAK 
BAĞLANIN
Kulaklık cihaz listesinde sekiz adete kadar cihaz saklayabilirsiniz. Aynı anda 
sadecebir cihaza bağlanabilir ve sadece bir cihazdan ses alabilirsiniz.

NOT: En iyi deneyimi almak için, Bose Music uygulamasını (bkz. sayfa 15)
kullanarak kurulumu yapın ve mobil cihazınızı bağlayın.

1. "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") komutunu duyana kadarşarj kutusu içindeki
Bluetooth butonuna l basın.

NOT: Kulaklıkları takmıyorsanız, şarj kutusu içindeki Bluetooth butonuna l kulaklık 
durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönene kadar basın.

2. Cihazınızda, Bluetooth özelliğini devreye alın.

NOT: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.
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3. Cihaz listesinden kulaklıklarınızı seçin.

NOT: Bose Music uygulamasında seçtiğiniz ismi arayın. Kulaklığınıza isim
vermediyseniz varsayılan isim belirir.

Bose QC Earbuds

Bağlandığınızda "Connected to <mobile device name>" ("<mobil cihaz ismi> 
bağlandınız") komutunu duyarsınız. Kulaklıklarınızın ismi mobil cihaz 
listesinde belirir.

NOT: Kulaklıkları takmıyorsanız durum ışığı sürekli mavi yanar.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESİN
Mobil cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

İPUCU:  Aynı zamandacihazınızın bağlantısını kesmek için Bluetooth 
ayarlarını kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak diğer her 
cihazın bağlantısını da keser.

MOBİL BİR CİHAZI YENİDEN BAĞLAYIN
Çalıştığında kulaklıklar en son bağlandıkları cihaza bağlanmaya çalışır.

NOTLAR:  
• Cihaz 9 m menzil içinde olmalı ve açık olmalıdır.

• Bluetooth özelliğinin mobil cihazınızda aktif olduğundan emin olun.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI
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2.  Kulaklıkları mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin.

Bütün cihazlar silinir, ve kulaklıklar bağlanmaya hazırdır (bkz. sayfa 15).

NOT: Kulaklıkları takmamışsanız, şarj kutusunun Bluetooth butonuna l 10 saniye 
kadar basın. Kulaklık durum ışığı yavaşça mavi yanıp söner.

BLUETOOTH  BAĞLANTILARI

KULAKLIK CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN

1.1. Şarj kutusunda Bluetooth butonuna l "Bluetooth device list cleared" ("Bluetooth
cihaz listesi silindi") komutunu duyana kadar basın.
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CARE AND MAINTENANCE

KULAKLIKLARI SAKLAMA
Kulaklıkları kullanmadığınızda şarj kutusu içinde saklayın. Pil ömrünü korumak için 
şarj kutusunu kapatın ve şarj kutusunu birikintilerden uzak tutun.

Kulaklıkları uzun bir süre sakladığınızda (4 haftadan fazla), oda sıcaklığında 
saklandığından ve şarj kutusu pil seviyesinin %40'tan fazla olduğundan (bkz. sayfa 
36) emin olun.

KULAKLIKLARI VE ŞARJ KUTUSUNU TEMİZLEME

PARÇA İŞLEM

Kulaklıklar

Kulaklık uçlarını kulaklıklardan sökün ve hafif bir deterjan ve 
suyla yıkayın.

NOT:  Kulaklık uçlarını kulaklığa takmadan önce tamamen 
durulayıp kuruttuğunuzdan emin olun.

Kulaklık ağızları
Sadece kuru, yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin.

UYARI: Hiç bir zaman kulaklık ağzına temizlik aleti sokmayın.

Şarj temas noktaları 
(kulaklıkların üstünde) ve 
şarj pinleri (şarj 
kutusundaki)

Paslanmayı önlemek için kuru, yumuşak pamuk bir 
bez veya benzeriyle silin.

Şarj kutusu Sadece kuru, yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin:  worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds

SINIRLI GARANTİ
Kulaklıklar sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için 
global.Bose.com/warranty adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için, global.Bose.com/register adresindeki
talimatları ziyaret edin. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı 
etkilemeyecektir.

http://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds
http://global.Bose.com/register
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CARE AND MAINTENANCE

X
X
X
X

KULAKLIKLARI GÜNCELLEYİN
Kulaklıklar ve şarj kutusu Bose Music uygulamasına bağlandıklarında ve mevcut bir 
güncelleme varsa otomatik olarak güncellenirler. Uygulamadaki talimatları takip 
edin.

İPUCU: Kulaklıkları ve şarj kutusunu güncellemek için Bose güncelleme sitesini de 
kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda ziyaret edin: btu.Bose.com ve ekrandaki talimatları 
uygulayın. 

KULAKLIKLARIN GÜN KODUNU BULUN
Kulaklık ucunu kulaklıktan çıkarın (bkz. sayfa 20). 

Gün kodu kulaklığın ağzında bulunmaktadır.

Gün kodu

ŞARJ KUTUSUNUN SERİ NUMARASINI BULUN
Sağ kulaklığı şarj kutusundan çıkarın.

Şarj kutusu seri numarası sağ kulaklığın oturduğu yuvanın sol tarafındadır.

XXXXXXXXXXX

İPUCU: Şarj kutusu seri numarası ürün kutusunun dışındaki etikette bulunur.

http://btu.Bose.com
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ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN
Kulaklıklarınızla bir problem yaşarsanız, önce bu çözümleri deneyin:

• Pili şarj edin (bkz. sayfa 31).

• Kulaklıkları çalıştırın (bkz. sayfa 21).

• Kulaklıkların durum ışığını ve şarj kutusunun durumu ışığını kontrol edin (bkz.
sayfa 35).

• Mobil cihazınızın Bluetooth bağlantılarını desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa
37).

• Bose Music uygulamalasını indirin ve mevcut yazılım güncellemelerini yapın (bkz.
sayfa 15).

• Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın (9 m) ve her türlü engel veya parazitlerden
uzaklaştırın.

• Mobil cihazınızda ve müzik uygulamanızda volümü arttırın.

• Farklı bir mobil cihazı bağlayın (bkz. sayfa 15).

DİĞER ÇÖZÜMLER
Eğer sorununuzu çözemezseniz, aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için 
belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose müşteri 
hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin:  worldwide.Bose.com/contact

SEMPTOM ÇÖZÜM

Kulaklıklar açılmıyor

Kulaklıkların bekleme modunda olmadığından emin olun. 
Kulaklıkları uyandırmak için kulaklarınıza takın.

Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj 
kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların 
durum ışığı şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 35).

Eğer kulaklıklar yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz 
kalmışsa kulaklıkların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

http://worldwide.Bose.com/contact
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Kulaklıklar mobil cihaza 
bağlanmıyor

Cihazınızda:

• Bluetooth özelliğini kapatıp tekrar açın.

• Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin.
Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).

Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde ve kulaklık 
durumu ışığı şarj durumunu gösterecek şekilde şarj kutusana 
koyun (bkz. sayfa 35).  Kutuyu kapatıp açın. Tekrar bağlanın 
(bkz. sayfa 15).

Sağ kulaklığı taktığınızdan emin olun.

Sağ kulaklığın şarj kutusunun 9 m menzilinde olduğundan ve 
kutunun açık olduğundan emin olun.

Kulaklık cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 39). Tekrar 
bağlanın (bkz. sayfa 15).

Ziyaret edin: nasıl-yapılır videoları için worldwide.Bose.com/
Support/QCEarbuds 

Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).

Uyguluma kurulumunda 
kulaklıklar cevap vermiyor

Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan 
emin olun (bkz. sayfa 15).

Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin devrede olduğundan 
emin olun.

Bose Music uygulaması 
kulaklıkları bulamıyor

Kulaklıkları takarken, “Ready to connect” ("Bağlanmaya 
hazır") komutunu duyana kadar şarj kutusundaki 
Bluetooth  butona l basılı tutun.

Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj 
kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkları 
çıkarın.

Bose Music uygulaması 
mobil cihazda çalışmıyor

Mobil cihazınızın Bose Music uygulamasıyla uyumlu 
olduğundan ve minimum sistem gereksinimlerini 
karşıladığından emin olun. Daha fazla bilgi için, mobil 
cihazınızdaki uygulama mağazasına bakın.

Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını silin. Tekrar 
yükleyin (bkz. sayfa 15).

Bluetooth bağlantısı 
kesik kesik

Kulaklık cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 39). Tekrar 
bağlanın (bkz. sayfa 15).

Mobil cihazı kulaklıklarınıza yaklaştırın.

Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).

http://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds
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Ses yok

Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya 
doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17). 

Kulaklıkları takarken kafanızın dik durduğundan emin olun.

Mobil cihazınızda içeriğin oynatıldığından emin olun.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın. 

Cihazınızda direkt olarak bulunan içeriği oynatın. 

Mobil cihazınızı kapatıp açın.

Kulaklıkların birbirinin menzili içinde olduğundan emin olun.

Bose Music uygulamasında kulak-içi tespit özelliğini kapatın.

Kulaklığın bir tarafında
ses yok

Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya 
doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17). 

Kulaklıkları takarken kafanızın dik durduğundan emin olun.

Kulaklıkların birbirinin menzili içinde olduğundan emin olun.

Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde ve kulaklık 
durumu ışığı şarj durumunu gösterecek şekilde şarj 
kutusana koyun (bkz. sayfa 35). Kulaklıkları çıkarın.

Ses ve video senkronize 
değil

Uygulamayı veya müzik servisini kapatıp açın.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.

Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj 
kutusuna koyun. Kutuyu 10 saniye kadar kapatın. Kutuyu 
açın. Kulaklıkları çıkarın.

Kötü ses kalitesi

Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya 
doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17). 

Farklı bir ses parçası oynatın.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.

Kulaklık uçlarında ve kulaklık çıkışlarındaki birikinti veya 
mum birikmelerini temizleyin.

Cihazınızdaki veya müzik uygulamasındaki ses iyileştirme 
özelliklerini kapatın.

Kulaklıklarınızın doğru Bluetooth  profili üstünden 
bağlandığından emin olun: Stereo A2DP. Doğru profilin 
seçildiğinden emin olmak için cihazınızın Bluetooth/audio 
ayarları menüsünü kontrol edin.

Cihazınızda:

• Bluetooth özelliğini kapatıp tekrar açın.

• Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin.
Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).
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Mikrofon ses algılamıyor

Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya 
doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17). 

Kulaklığın köşelerindeki mikrofon deliklerinin bloke 
olmadığından emin olun.

Mikrofonun telefonda sessizde olmadığından emin olun. 

Telefon aramasında sağ kulaklığı kullandığınızdan emin olun. 

Farklı bir arama deneyin.

Farklı bir uyumlu cihaz deneyin.

Cihazınızda:

• Bluetooth özelliğini kapatıp tekrar açın.

• Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin. 
Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).

Gürültü giderme 
seviyesi 
ayarlanamıyor

Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna 
koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı şarj 
durumunu gösterir (bkz. sayfa 35).

Gürültü giderme seviyesini ayarlamak için sol kulaklığı 
kullandığınızdan emin olun.

Sayfa 46'daki “Kulaklıklar dokunmatik kontrollere cevap 
vermiyor” bölümüne bakın.

Gürültü giderme seviyesini ayarlamak için Bose Music 
uygulamasını kullanın. Bu opsiyona ana ekranda erişebilirsiniz 
(bkz. sayfa 15).

Kötü gürültü giderme

Kulaklık uçlarının düzgün şekilde oturduğundan emin olun 
(bkz. sayfa 18).

Gürültü giderme seviyesini kontrol edin (bkz. sayfa 27).

Kulaklıkları kulağınızdan çıkarıp tekrar takın.

Eğer mobil cihazınızda bir aramadaysanız veya sesli kontrol 
kullanıyorsanız, Bose Music uygulamasını kullanarak Kendi 
Sesinizi azaltın veya kapatın (bkz. sayfa 28).

Telefon aramasındayken 
arayanı duymakta zorluk

Mobil cihazınızı kullanarak volümü arttırın.

Farklı bir gürültü giderme seviyesini deneyin (bkz. sayfa 28).

Telefon aramasındayken 
kendi sesini duymada zorluk

Bose Music uygulamasını kullanarak Kendi Sesinizi 
ayarlayın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
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Kulaklıklar tepkisiz

Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj 
kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların 
durum ışığı şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 35).

Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).

Kulaklıklar dokunmatik 
kontrollere tepkisiz

Doğru dokunmatik yüzeye dokunduğunuzdan emin olun 
(bkz. sayfa 23).

Parmağınızın dokunmatik yüzeye tam dokunduğundan emin 
olun (bkz. sayfa 23).

Çok-dokunmalı fonksiyonlar için dokunma sertliğini değiştirin.

Parmaklarınızın kuru olduğundan emin olun.

Saçınız ıslaksa dokunmatik yüzeye dokunmadığından emin 
olun.

Eldiven giyiyorsanız dokunmatik yüzeye dokunmadan önce 
eldivenlerinizi çıkarın.

Bose Music uygulamasında kulak-içi tespit özelliğini kapatın.

Eğer şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz 
kalmışsa kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).

Kısa Yollara erişilemiyor Bose Music uygulamasını kullanarak Kısa Yol belirlediğinizden 
emin olun (bkz. sayfa 30).

Kulaklıklar şarj olmuyor

Kulaklıkların şarj kutusuna düzgün bir biçimde 
yerleştirildiğinden emin olun. Pil ömrünü korumak için şarj 
olurken şarj kutusu kapalı durmalıdır (bkz. sayfa 31). 

Kulaklıkların üstündeki veya kutunun üstündeki şarj 
pinlerinde kir veya birikinti olmadığından emin olun.

USB kablosunun şarj kutusundaki portla doğru hizada 
olduğundan emin olun.

USB kablosunun her iki ucunu da kontrol edin.

Farklı bir USB kablosu deneyin.

Farklı bir şarj aletini deneyin.

Eğer şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz 
kalmışsa kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tekrar 
şarj edin (bkz. sayfa 32).
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Şarj kutusu 
şarj olmuyor

USB kablosunun şarj kutusundaki portla doğru hizada 
olduğundan emin olun.

USB kablosunun her iki ucunu da kontrol edin.

Farklı bir USB kablosu deneyin.

Şarj kutusunun kapalı olduğundan emin olun. Pil ömrünü 
korumak için şarj olurken şarj kutusu kapalı durmalıdır.

Farklı bir şarj aletini deneyin.

Eğer şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz 
kalmışsa kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. 
Tekrar şarj edin (bkz. sayfa 32).

Kablosuz şarj tablanızın Qi-uyumlu olduğundan emin olun.

Kulaklık uçları düşüyor Kulaklık uçlarını sıkıca kulaklıklara takın (bkz. sayfa 20).

Sesli komut dili yanlış Bose Music uygulamasını kullanarak sesli komut dilini 
değiştirin (bkz. sayfa 15). Bu opsiyona Ayarlar 
menüsünden ulaşabilirsiniz.

Arama bildirimleri 
gelmiyor

Sesli komutların Bose Music uygulamasında devrede 
olduğundan emin olun (bkz. sayfa 15). Bu opsiyona 
Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

Kulaklıklar cıvıltı
sesi veriyor

Kulaklık çıkışlarının bloke olmadığından 
emin olun (bkz. sayfa 20.
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KULAKLIKLARI VE ŞARJ KUTUSUNU YENİDEN BAŞLATIN
Eğer kulaklıklar tepkisizse yeniden başlatabilirsiniz.

NOT: Kulaklıkarı yeniden başlatmak cihaz listesini temizler. Diğer ayarları 
silmez.

1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.

2. Şarj kutusundaki Bluetooth butonuna l kulaklık durum ışığı yanıp sönene kadar 30
saniye kadar basılı tutun.
Yeniden başlatma bittiğinde, kulaklık durum ışığı (bkz. sayfa 35) ve şarj kutusu
durum ışığı (bkz. sayfa 36) yanar.
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