Kullanma Kılavuzu

SOUNDLINK REVOLVE
®

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Lütfen okuyun ve tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın.
Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, ocak gibi ısı kaynakları ve ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil)
yanına kurmayın.
6. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
7. Cihazı yıldırımlı havalarda veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekiniz.
8. Tüm onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Güç adaptörünün veya fişinin zarar görmesi, ürünün içine cisim
girmesi, ürünün normal çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi, cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda
servise götürülmesi gerekir.

UYARILAR/DİKKAT:
Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski
oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.
Bu sembol bu kullanma kılavuzu içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatları
olduğunu gösterir.
Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği
konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.
• Ürünü ateş ve ısı kaynaklarından uzakta tutun. Ürünün üzerine veya yakınına yanan mumlar gibi açık ateş
kaynakları yerleştirmeyin.
• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.
• Bu ürünle bir güç dönüştürücüsü kullanmayın.
• Bu ürünü sadece beraberinde gelen güç adaptörü ile kullanın.
• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde,
bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.
• Pil içeren ürünleri, direkt güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın.
• Ürün etiketi ürünün altında bulunur.
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MEVZUAT BİLGİSİ
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 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 cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka
anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
Bu ekipman radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm (8 inç) olacak şekilde yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır.
IDA Gereksinimleri ile uyumludur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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.
Düşük güç radyo frekanslı cihazlar yasal iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihaz kaynaklı parazitlere duyarlı
olmalıdır.
Şarj edilebilir lityum-iyon pili bu üründen çıkarmaya çalışmayın. Çıkarması için yerel Bose satıcınız veya diğer bir
kalifiye profesyonel ile iletişime geçin.
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 bu adreste
bulunabilir: www.Bose.com/compliance.
Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Yakarak imha etmeyin.
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.
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MEVZUAT BİLGİSİ
Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri
Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler
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

Parça Adı

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.

Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın
Seri ve model numaraları ürünün altında ve ayağının içinde bulunur.
Seri numarası: ______________________________________________________________________
Model numarası: _____________________________________________________________________
Lütfen satış fişinizi bu kullanım kılavuzu ile saklayın. Bose ürününüzü kolayca kaydettirmek için
http://global.Bose.com/register adresini ziyaret edin.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “7” 2007 veya 2017’dir.
Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Şangay) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Çin
(Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi
AB İthalatçısı: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, İrlanda
Tayvan İthalatçısı: Bose Tayvan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan
Telefon numarası: 886 2 2514 7977.
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: 001 800 900 2673
A.B.D. Telefon Numarası: 1-877-841-2673
Android, Google Now, Google Play ve Google Play logosu Google Inc.’ın ticari markalarıdır.
Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, iPod, ve Siri Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.
App Store Apple Inc’ın servis markasıdır. “iPhone” ticari markası Aiphone K.K.’den lisans ile kullanılmaktadır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından
bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.
N markası NFC Forum, Inc.’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.
©2017 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez,
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.
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BOSE® CONNECT UYGULAMASI
Bluetooth® bağlantılarınızı kolayca yönetmek, aşağıdaki özellikleri kullanmak ve gelecek
güncellemelere erişim için ücretsiz Bose® Connect uygulamasını indirin.

Özellikler
• Hoparlörlerinizi Parti modu veya Stereo modda çalmaları için ayarlayın.
• Çoğu Apple ve Android™ sistemler ile uyumlu.
• Tek bir parmak hareketiyle birden fazla mobil cihaz arasında kolayca geçiş yapın.
• Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakın.
• En son yazılımlarla hoparlörlerinizin güncel olduğundan emin olun.
• Sesli yönlendirmeler için dil seçimi gibi, hoparlör ayarlarını kişiselleştirin.
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BAŞLARKEN

Paketi açma
Paketi dikkatlice açın ve aşağıdaki parçaların çıktığından emin olun:

SoundLink® Revolve

USB güç adaptörü

USB kablosu

AC güç adaptörü başlıkları

USB güç adaptörü ve AC güç adaptörü başlıkları birbirlerinden biraz farklı olabilir.
Bulunduğunuz bölgeye uygun olan güç adaptörünü kullanın.
Ürünün herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorsa, kullanmaya çalışmayın. Derhal yetkili
Bose® satıcısına başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini arayın (bkz. sf. 26).
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BAŞLARKEN

Yerleşim yönlendirmeleri
• En iyi Bluetooth® performansını elde etmek için mobil cihazınızı hoparlörünüze en fazla
10 m (33 ft.) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin, ve hoparlörünüzle arasındaki görüşün
açık olduğundan emin olun. Mobil cihazınızı daha uzağa götürürseniz, veya görüş
açıklığı yoksa, ses kalitesi etkilenebilir ve mobil cihazınızın hoparlörle bağlantısı kesilebilir.
• Diğer kablosuz ekipmanları hoparlörünüzden en az 1 metre (3 ft.) uzakta tutun.
• Hoparlörünüz ve mobil cihazınızı metal kabinlerin dışına ve uzağına, diğer
ses/görüntü komponentlerinin ve direkt ısı kaynaklarının uzağına yerleştirin.

UYARILAR:
• Hoparlörünüzü tabanı üzerinde dik olarak kullanın. Hoparlörünüzü herhangi bir başka
tarafı üzerinde kullanmak hoparlörünüze zarar verebilir ve ses kalitesini etkileyebilir.
• Hoparlörünüzü ıslak veya kirli yüzeylere koymaktan kaçının.
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BAŞLARKEN

Elektriğe bağlama
Hoparlörünüz kısmen şarj olmuş olarak kargolanır. Hoparlörünüzü ilk kez kullanmadan
önce bir AC duvar prizine bağlayın. Hoparlörünüzün tamamen şarj olması gerekmez,
fakat pili aktifleştirmek için bu ilk bağlantıya ihtiyacı vardır.
1. USB şarj kablosunun küçük ucunu hoparlörünüzün micro-B USB konektörüne takın.

2. Diğer ucunu bir USB güç adaptörüne takın.
3. USB güç adaptörünü bir ana şebeke elektrik prizine takın.
Not: Eğer gerekirse, güç adaptörünün fişini bulunduğunuz bölgeye göre değiştirin.
Pil göstergesi
sarı renkte yanıp sönmeye başlar, hoparlörünüzden bir ses gelir.
Tamamen şarj olduğunda
yeşil renkte yanar.

Hoparlörünüzü açma/kapama
Hoparlörün üzerindeki düğmelerden, Açma/kapama düğmesine

basın.

• Hoparlör ilk defa çalıştırıldığında, Bluetooth® göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye
başlar, ve dil seçimi yapmanızı söyleyen bir sesli yönlendirme duyarsınız (bkz. sf. 14).
• Hoparlör daha önce açıldıysa ve en az bir mobil cihaz eşleştirildiyse, Bluetooth®
göstergesi beyaz renkte yanıp söner ve hoparlör en son bağlandığı iki mobil cihaza
tekrar bağlanır. “Battery <rakam> percent. Connected to <mobil cihaz adı>.” (Pil
yüzde <rakam>. <mobil cihaz adı>’na bağlanıldı.) açıklamasını duyarsınız. Bluetooth®
göstergesi sabit beyaz renkte yanar.
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KONTROL DÜĞMELERİ
Hoparlörünüzün üzerindeki düğmeler, hoparlörünüzü açmanıza, ve hoparlörün çalma,
volüm ayarları ve telefon üzerinden görüşmeleri kontrol etmenizi sağlar.
Not: Bazı mobil cihazlar bu fonksiyonları desteklemeyebilir.
Açma/Kapama düğmesi

Bluetooth®
düğmesi

Kaynak modu
düğmesi

Volüm arttırma

Volüm azaltma
Çok fonksiyonlu düğme
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KONTROL DÜĞMELERİ
Çok fonksiyonlu düğme
müzik kaynaklarını ve hoparlör üzerinden yapılan telefon
görüşmelerini kontrol eder.

Medya çalma kontrolleri
Fonksiyon

Yapılması gerekenler

Çalma

düğmesine basın.
düğmesine basın.

Duraklatma

Kaynak modunda,
düğmesine basmak
hoparlörü sessize alır (bkz. sf. 19).

Bir sonraki parçaya atlama

düğmesine iki kez basın.

Bir önceki parçaya atlama

düğmesine üç kez basın.

Telefon görüşmesi kontrolleri
Fonksiyon

Yapılması gerekenler

Bir telefon görüşmesi yapmak için
Çağrı sırasında, çağrıyı hoparlörden
mobil cihazınıza geçirme

Mobil cihazınızda sesli kontrollere erişmek için
düğmesine basın ve basılı tutun. “Sesli kontrollere
erişim” bölümüne başvurun.
düğmesine basın ve basılı tutun.

Çağrı cevaplama

düğmesine basın.

Çağrı reddetme

düğmesine basın ve basılı tutun.

Çağrı sonlandırma

düğmesine basın.

Çağrıyı sessize alma

+ ve – düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun.
Sessiz moddan çıkarmak için tekrar basın ve basılı tutun.

Çağrılar arasında geçiş yapma

Çağrı sırasında, ikinci bir çağrıyı cevaplamak için
düğmesine basın.
Çağrılar arasında geçiş yapmak için
düğmesine
iki kez basın.

Sesli kontrollere erişim
Hoparlör mikrofonu, akıllı telefonunuzun mikrofonunun bir uzantısı gibi çalışır. Çok
fonksiyonlu düğmeyi
kullanarak, telefon görüşmeleri yapmak veya gelen çağrıları
cevaplamak için mobil cihazınızın sesli kontrol özelliklerine erişebilir veya Siri® veya
Google Now™’dan müzik çalmasını, hava durumunu ve maç sonuçlarını söylemesini
ve daha fazlasını isteyebilirsiniz.
Mobil cihazınızdaki sesli kontrollere erişmek için

düğmesine basın ve basılı tutun.

Sesli uyarılar
Hoparlörünüz gelen çağrıların kimin tarafından yapıldığını eğer arayan kişi telefonunuzda kayıtlı ise (bu özellik telefonunuzda var ise) sesli olarak belirtir. Bu özelliği
devre dışı bırakmak için, 13. sayfaya başvurun.
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SESLİ YÖNLENDİRMELERİ AYARLAMA
Sesli yönlendirmeler Bluetooth® eşleştirmesi ve bağlantı süreci boyunca sizi yönlendirir.

Hafızadaki dil seçenekleri
• İngilizce

• Felemenkçe

• Norveççe

• Rusça

• Kanton Çincesi

• İspanyolca

• Danca

• Almanca

• Japonca

• Polonyaca

• Fransızca

• İsveççe

• İtalyanca

• Korece

• Portekizce

• Fince

• Çince

• Arapça

Başka bir dil seçeneği indirmek için
global/Bose.com/Support/SLR adresini ziyaret edin.
Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını da kullanabilirsiniz (bkz. sayfa 7).
Eğer tercih ettiğiniz dil seçeneği listede yoksa, “Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakma”
bölümüne başvurun.

Dil seçimi
1. Dil seçenekleri arasında geçiş yapmak için + veya – düğmesine basın.
2. İstediğiniz dil seçeneğini duyduğunuzda, seçmek için çok fonksiyonlu düğmeye
basın ve basılı tutun.
Bir bip sesi ve “Ready to pair” (Eşleştirmeye hazır) yönlendirmesini duyarsınız.

Dili değiştirme
1.

ve + düğmelerine aynı anda basın ve ilk dil seçeneği için sesli yönlendirmeyi
duyana kadar basılı tutun.

2. Dil seçenekleri arasında geçiş yapmak için + veya – düğmesine basın.
3. Kullanmak istediğiniz dil seçeneğini duyduğunuzda
düğmesine basın ve bir bip
sesi ve “Connected to <mobile device name>” (<mobil cihaz adı>na bağlanıldı)
açıklamasını duyana kadar basılı tutun.

Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakma
+ ve –
açıklamasını duyana kadar basılı tutun.
Not: Sesli yönlendirmeleri tekrar etkinleştirmek için tekrarlayın.
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B LU E T O OT H ® T E K N O L O J İ S İ
Bluetooth® kablosuz teknolojisi, Bluetooth akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar
veya diğer cihazlardan hoparlörünüze müzik göndermenize izin verir. Bir mobil cihazdan
müzik yayını yapmadan önce, cihazı hoparlörünüzle eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirme metodunuzu seçme
Mobil cihazınızı hoparlörünüzle Bluetooth kablosuz teknolojisi veya Near Field
Communication (NFC) kullanarak eşleştirebilirsiniz.
Aynı zamanda mobil cihazınızı eşleştirmek için Bose Connect uygulamasını
kullanabilirsiniz (bkz. sf. 7).

NFC nedir?
NFC, mobil cihazların sadece cihazları birbirine değdirerek kablosuz bağlantı
kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Cihaz modelinizin NFC özelliğini destekleyip
desteklemediğini öğrenmek için cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.
Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden Bluetooth “Mobil cihazınızı eşleştirme” için 15.
eşleştirmesini desteklemiyorsa veya emin
sayfadaki talimatları takip edin.
değilseniz:
Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden Bluetooth “Mobil cihazınızı NFC ile eşleştirme” için
eşleştirmesini destekliyorsa:
16. sayfadaki talimatları takip edin.

Not: Eğer cihazınız NFC üzerinden Bluetooth eşleştirmesini destekliyorsa, eşleştirme
metodlarının ikisini de kullanabilirsiniz.
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B LU E T O OT H ® T E K N O L O J İ S İ

Mobil cihazınızı eşleştirme
Hoparlörünüzü ilk kez çalıştırdığınızda, hoparlör otomatik olarak mobil cihazınızı
aramaya başlar.
1. Mobil cihazınızda, Bluetooth® özelliğini etkinleştirin.
İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.
2. Cihaz listesinden Bose® Revolve SoundLink® hoparlörü seçin.

Eşleştirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlanıldı)
uyarısını duyarsınız veya Bluetooth göstergesi sabit beyaz yanar.
Not: Başka bir mobil cihaz eşleştirmek için 17. sayfaya başvurun.
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B LU E T O OT H ® T E K N O L O J İ S İ

Mobil cihazınızı NFC ile eşleştirme
Not: Hoparlörünüzü ilk kez açtığınızda, NFC kullanarak mobil cihazınızı eşleştirmeden
bir dil seçeneğinin seçildiğinden emin olun.
1. Mobil cihazınızın ekran kilidini açın ve Bluetooth® ve NFC özelliklerini etkinleştirin.
Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için mobil cihazınızın kullanma
kılavuzuna başvurun.
2. Cihazınızın NFC temas noktasını hoparlörün üst bölümünün ortasındaki NFC temas
noktasına dokundurun. Hedef alan Bose® logosunun bulunduğu yerdir.
Cihazınız sizi eşleştirmeyi kabul etmeniz için uyarabilir.

Eşleştirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlanıldı)
uyarısını duyarsınız veya Bluetooth göstergesi sabit beyaz yanar.
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B LU E T O OT H ® T E K N O L O J İ S İ

Başka bir mobil cihaz eşleştirme
Hoparlörün eşleştirme listesinde sekiz ayrı mobil cihazı hafızaya alabilirsiniz.
• Bluetooth® düğmesine basın ve Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye
başlayana, ve “Ready to pair another device” (Başka bir cihaz eşleştirmeye hazır)
uyarısını duyana kadar basılı tutun. Mobil cihazınızı hoparlör ile eşleştirin (bkz. sf. 15).
• Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden eşleştirmeyi destekliyorsa, 16. sayfadaki “Mobil
cihazınızı NFC ile eşleştirme” bölümüne başvurun.

Bir mobil cihazın bağlantısını kesme
• Mobil cihazınızın Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
• Eğer cihazınız NFC üzerinden eşleştirmeyi destekliyorsa, cihazınızın NFC temas
noktasını hoparlörünüzün üst bölümünün ortasına değdirin. Hedeflediğiniz alan
Bose® logosunun bulunduğu alandır.

Mobil cihazı yeniden bağlama
Çalıştırıldığında, hoparlörünüz en son bağlandığı iki mobil cihaza yeniden bağlanmaya
çalışır.
Not: Cihazlar hoparlörün menzili içinde ve açık halde olmalıdır.
Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden eşleştirmeyi destekliyorsa, mobil cihazınızın NFC
temas noktasını hoparlörünüzün üstüne değdirin. Hedeflediğiniz alan Bose logosunun
bulunduğu alandır.

TÜRKÇE - 17

BİRDEN FAZLA BAĞLANTIYI YÖNETME
Hoparlörün eşleştirme listesinde sekiz ayrı mobil cihaza hafızaya alabilirsiniz ve
hoparlörünüz iki mobil cihaza birden aktif olarak bağlanabilir.
Not: Aynı anda sadece bir mobil cihazdan müzik çalabilirsiniz.

Bağlı mobil cihazların isimlerini öğrenme
Hangi cihazların bağlı olduğunu duymak için Bluetooth® düğmesine

basın.

İki bağlı mobil cihaz arasında geçiş yapma
1. Birinci cihazınızda çalan müziği duraklatın.
2. İkinci cihazınızda müzik çalmaya başlayın.

Daha önce eşleştirilmiş bir cihaza bağlanma
1. Hangi cihazların bağlı olduğunu duymak için Bluetooth® düğmesine

basın.

2. Hoparlörünüzün eşleştirme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için iki saniye
içinde düğmesine basın.
3. İstediğiniz mobil cihaz ismini duyana kadar tekrarlayın.
Cihazın bağlandığını belirten bir ton duyarsınız.
4. Bağlı cihazdan müzik çalın.

Hoparlörünüzün eşleştirme listesini temizleme
1.

düğmesine basın ve “Bluetooth® device list cleared. Ready to pair” (Bluetooth
cihaz listesi silindi. Eşleşmeye hazır.) açıklamasını duyana kadar 10 saniye boyunca
basılı tutun.
Tüm mobil cihazlar listeden silinir ve hoparlörünüz yeni bir mobil cihazla eşleşmek
için hazır hale gelir.

2. Bose® SoundLink® hoparlörünüzü cihazınızın Bluetooth listesinden silin.

Bose® Connect uygulamasını kullanma
Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını kullanarak birden fazla bağlı mobil cihazı
kolayca yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 7. sayfaya başvurun.

18 - TÜRKÇE

KABLOLU BAĞLANTILAR
Akıllı cep telefonu, tablet, bilgisayar veya başka tip bir mobil cihazın ses çıkışını AUX
konektörüne veya micro-B USB konektörüne bağlayabilirsiniz.

3.5mm stereo kabloyu bağlama
AUX konektörü 3.5 mm stereo kablo fişi (hoparlörle beraber gelmez) ile uyumludur.
1. Bir 3.5 mm stereo kablo kullanarak, cihazınızı hoparlörün AUX konektörüne bağlayın.

2. Hoparlörünüzde Açma/Kapama düğmesine

basın.

3. “AUX audio” açıklamasını duyana kadar Kaynak modu düğmesine

basın ve bırakın.

USB kablosunu bağlama
1. USB kablosunu kullanarak, cihazınızı hoparlörün micro-B USB konektörüne bağlayın.

2. Hoparlörünüzde

düğmesine basın.

3. “USB audio” açıklamasını duyana kadar

düğmesine basın ve bırakın.
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PİL GÜCÜ İLE ÇALIŞTIRMA

Pil koruma modu
Hoparlörünüz elektriğe bağlı değil ve yüzde 10’dan az bir pil ömrü kalmışken üç günden
fazla kullanılmadığında, pil gücünü muhafaza etmek için pil koruma moduna girer.
Hoparlörü tekrar aktifleştirmek için, bir ana şebeke elektrik prizine bağlayın.
Kullanılmadığı zamanlarda, hoparlörünüzü serin bir yerde saklayın.
DİKKAT: Hoparlörünüzü şarj seviyesi tamamen doluyken veya pil göstergesi
kırmızı
renkte yanıp sönüyorsa uzun süre boyunca kullanılmaz halde saklamayın.

Otomatik kapanma ayarı
Hoparlörünüz aşağıdaki bağlantıları ve güç kaynaklarını kullanırken 30 dakika boyunca
kullanılmadığında (hoparlörden herhangi bir ses çıkmadığında) kapanır:
• Pil gücüyle veya elektrik prizine bağlı olarak AUX bağlantısı.
• Pil gücüyle çalışırken Bluetooth® bağlantısı.

Otomatik kapanmayı devre dışı bırakma
1. + ve Kaynak modu düğmesine

aynı anda basın ve basılı tutun.

2. Otomatik kapanma özelliğini tekrar etkinleştirmek için tekrarlayın.
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DURUM GÖSTERGELERİ
Sistemin üzerinde sistem durumuna göre renkleri değişen bir seri gösterge bulunur.
Pil göstergesi

Bluetooth®
göstergesi

Kaynak
göstergesi
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DURUM GÖSTERGELERİ

Pil göstergesi
Pil şarj seviyesini gösterir. Hoparlörünüzü her çalıştırdığınızda, pil göstergesi
iki saniye boyunca pil şarj seviyesini gösterir ve sesli yönlendirmeler pil şarj
seviyesini belirtir.
Pil şarj seviyesini kontrol etmek için, pil göstergesine bakarak Açma/Kapama
düğmesine basın ve üç saniye kadar basılı tutun.
Not: Pil performansı dinlenilen içeriğe ve volüm seviyesine bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. Tipik kullanımda, hoparlör pilinin ömrü yaklaşık 12 saattir.
Gösterge aktivitesi

Sistem durumu

Sabit yeşil

Orta veya tam seviyede şarj

Yanıp sönen sarı

Şarj oluyor

Sabit sarı

Orta seviyede şarj

Yanıp sönen kırmızı

Şarj edilmesi gerekiyor

Bluetooth® göstergesi
Bir mobil cihazın bağlantı durumunu gösterir.
Gösterge aktivitesi

Sistem durumu

Yanıp sönen mavi

Eşleşmeye hazır

Yanıp sönen beyaz

Bağlanıyor

Sabit beyaz

Bağlı

Kaynak göstergesi
AUX veya micro-B USB kablosu ile bağlanmış bir mobil cihazın bağlantı durumunu gösterir.
Gösterge aktivitesi

Sistem durumu

Sabit beyaz

Sistem bir cihazdan içerik çalmaya hazır

Bir mobil cihazı bağlamak için kablo kullanmakla ilgili daha fazla bilgi için 19. sayfaya
başvurun.
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BOSE® HOPARLÖRLERİNİ BİRLİKTE EŞLEŞTİRME
Bose® hoparlörlerinizi, Bose Connect uygulaması (önerilen) veya hoparlörlerin kontrol
düğmelerini kullanarak aşağıdaki modlarda çalmaları için birbirleri ile eşleştirebilirsiniz:
• Parti modu (sol ve sağ hoparlörler aynı anda)
• Stereo modu (sol hoparlör ve sağ hoparlör ayrı olarak)
İkincil hoparlörünüzün bu modları desteklediğinden emin olmak için Bose kullanma
kılavuzunuza başvurun.

Hoparlörleri Bose® Connect uygulamasını
kullanarak eşleştirme (önerilen)
Bose Connect uygulaması hakkında daha fazla bilgi için, 7. sayfaya başvurun.

Hoparlörleri manuel olarak eşleştirme
Bose Connect uygulamasına erişemiyorsanız, aşağıdaki talimatları takip edin.

Parti modu
1. İki hoparlörün de açık olduğundan emin olun.
2. Hoparlörlerden birinin mobil cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.
3. Cihazınıza bağlı hoparlörde, Bluetooth® düğmesi
basın ve basılı tutun.

ve + düğmesine aynı anda

4. “Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose
device” (İkinci bir Bose cihazında Bluetooth ve volüm azaltma düğmelerine aynı
anda basın) açıklamasını duyduğunuzda düğmelere basmayı bırakın.

TÜRKÇE - 23

BOSE® HOPARLÖRLERİNİ BİRLİKTE EŞLEŞTİRME
5. Diğer hoparlörde, Bluetooth®

ve – düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun.

6. Hoparlörden bir ses geldiğinde düğmelere basmayı bırakın.
10 saniye sonra, hoparlörlerin ikisinden de aynı anda “Parti modu” açıklamasını
duyarsınız. Parti modu etkinleştirilmiştir. Artık cihazınızı kullanarak iki hoparlörden
aynı anda müzik dinleyebilirsiniz.
7. Optimal bir deneyim için hoparlörlerinizi aşağıdaki şekilde yerleştirin:
• Aynı oda veya dış mekanda
• Aralarında engel olmayacak şekilde
Not: Performans mobil cihaza, uzaklığa ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Stereo modu
1. Hoparlörlerinizi Parti modu için ayarlayın (bkz. sf. 23).
2. Hoparlörlerden birinde,

ve + düğmelerine aynı anda basın.

3. “Stereo modu” açıklamasını duyduğunuzda düğmelere basmayı bırakın. Sol
hoparlörden “Left” (Sol) ve sağ hoparlörden “Right” (Sağ) açıklamasını duyarsınız.
Stereo modu etkinleştirilmiştir. Artık mobil cihazınızı kullanarak stereo olarak müzik
dinleyebilirsiniz.
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BOSE® HOPARLÖRLERİNİ BİRLİKTE EŞLEŞTİRME
4. Optimal bir deneyim için hoparlörlerinizi aşağıdaki şekilde yerleştirin:
• Aynı oda veya dış mekanda
• Aralarında engel olmayacak şekilde birbirlerinden en fazla 3 m (10 fit) uzaklıkta
• Dinlerken her bir hoparlörden eşit uzaklıkta olacağınız şekilde
Not: Performans mobil cihaza, uzaklığa ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Parti modu ve Stereo modu arasında
geçiş yapma
Hoparlörlerden birinde, Bluetooth®

ve + düğmelerine aynı anda basın.

Parti modu veya Stereo modunu
devre dışı bırakma
Hoparlörlerden birinde aşağıdakilerden birini yapın:
• “Bose speakers unlinked” (Bose hoparlörlerinin bağlantısı kesildi) açıklamasını
duyana kadar düğmesine basın ve basılı tutun.
• Çok fonksiyonlu düğme
ve + düğmesine aynı anda basın ve “Bose speakers
unlinked” (Bose hoparlörlerinin bağlantısı kesildi) açıklamasını duyana kadar basılı
tutun.
• Hoparlörü kapamak için Açma/Kapama düğmesine

basın.
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KORUMA VE BAKIM

Temizleme
• Hoparlörünüzün dış yüzeyini temizlemek için yumuşak, nemli (sadece suyla) bir bez
kullanın.
• Hoparlörün yakınında herhangi bir sprey kullanmayın. Herhangi bir çözücü, kimyasal
veya alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren temizlik solüsyonları kullanmayın.
• Herhangi bir açıklığa sıvı dökülmesine izin vermeyin.

Müşteri hizmetleri
Hoparlörünüzü kullanmak hakkında daha fazla yardım için:
• global/Bose.com/Support/SLR adresini ziyaret edin.
• Bose® müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Sınırlı garanti
Hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları kutudan çıkan
garanti kartının içinde bulunur. Lütfen nasıl kaydedeceğiniz hakkındaki talimatlar için
garanti kartına başvurun. Kayıt yapmadığınız takdirde sınırlı garanti haklarınız
geçersiz olmaz.
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
Giriş Voltajı:

5V

Giriş Akımı:

1.6A
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SORUN GİDERME
Eğer Bluetooth® hoparlörünüzle sorun yaşarsanız:
• Pil göstergesini

kontrol edin (bkz. sf. 22). Gerekiyorsa hoparlörünüzü şarj edin.

• Tüm kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.
• Durum göstergelerini kontrol edin (bkz. sf. 21).
• Hoparlörünüzü yerleşim talimatlarına göre yerleştirin (bkz. sf. 9).
• Mobil cihazınızın Bluetooth® veya NFC üzerinden Bluetooth eşleştirme teknolojisini
desteklediğinden emin olun (bkz. sf. 14).
Eğer sorununuzu çözemezseniz, genelde karşılaşılan sorunları ve çözümlerini
açıklayan aşağıdaki tabloya başvurun. Hala sorununuzu çözemediyseniz, Bose®
müşteri ilişkileri ile irtibata geçin.

Genel çözümler
Aşağıdaki tablo genelde karşılaşılan sorunları ve olası çözümlerini listeler.
Sorun

Yapılması gerekenler

Hoparlör açılmıyor
(pil gücünde)

• Pil, pil koruma moduna girmiş veya tamamen şarjı bitmiş olabilir.
Hoparlörü bir elektrik prizine bağlayın.

Pil şarj olmuyor

• Bose tarafından gönderilmiş olan USB kablosu ve USB güç
adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
• USB kablosunu başka bir USB güç adaptörüne takın.
• Başka bir USB kablosu kullanın.
• Başka bir AC (ana şebeke) prizine takın.

Hoparlör mobil
cihazla eşleşmiyor

• Mobil cihazınızda, Bluetooth özelliğini kapatın ve tekrar açın. Hoparlörünüzü mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin. Mobil cihazınızı tekrar
eşleştirin.
• Başka bir cihaz ile eşleştirin (bkz. sf. 17).
• Hoparlörünüzün eşleştirme listesini temizleyin (bkz. sf. 18). Cihazınızı
yeniden eşleştirin.
• Hoparlörünüzü sıfırlayın (bkz. sf. 29).

Hoparlör NFC ile
eşleşmiyor

• Cihazınızın kilidini açın ve Bluetooth ve NFC özelliklerini etkinleştirin.
• Cihazınızın arkasındaki NFC temas noktasını hoparlörünüzün üstüne
dokundurun.
• Cihazınızın kılıfını çıkarın.
• Bir dil seçeneğinin seçili olduğundan emin olun (bkz. sf. 13).
• Cihazınızı eşleştirmek için Bluetooth kullanın (bkz. sf. 15).

Bose hoparlörleri
Bose hoparlörlerinizi eşleştirmek için ek bir metod için Bose Connect
manuel olarak biruygulamasını indirin (bkz. sf. 7).
birleriyle eşleşmiyor

TÜRKÇE - 27

SORUN GİDERME
Sorun

Yapılması gerekenler

Ses yok

• Mobil cihazınızda, Bluetooth özelliğini kapatın ve tekrar açın.
Bose hoparlörünüzü mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin.
Mobil cihazınızı tekrar eşleştirin.
• Hoparlörünüz, cihazınız ve müzik kaynağınızın volümünü arttırın.
• Sesli yönlendirmelerin açık olduğundan emin olun. Bağlı olan mobil cihazın
ismini duymak için Bluetooth® düğmesine basın. Doğru cihazı
kullandığınızdan emin olun.
• Başka bir müzik kaynağı kullanın.
• Başka bir cihaz ile eşleştirin (bkz. sf. 17).
• Eğer iki cihaz birden bağlıysa, ikinci cihazınızı duraklatın.

Kablo ile bağlı bir
mobil cihazdan ses
gelmiyor

• Cihazı açın ve müzik çalın.
• Hoparlörünüz ve cihazınızın volümünü arttırın.
• Kaynak göstergesi beyaz renkte yanana kadar
bırakın.

düğmesine basın ve

• Başka bir kablo kullanın.
• Başka bir cihaz bağlayın.
Kötü ses kalitesi

• Başka bir müzik kaynağı kullanın.
• Başka bir cihaz ile eşleştirin (bkz. sf. 17).
• Eğer iki cihaz birden bağlıysa, ikinci cihazın bağlantısını kesin.
• Cihazın volümünü arttırın.
• Cihazın ses ayarlarını kontrol edin.

Kablo ile bağlı bir
mobil cihazdan
kötü kalitede ses
geliyor

• Hoparlörünüz ve cihazınızın volümünü arttırın.
• Başka bir kablo kullanın.
• Başka bir cihaz bağlayın.
• Cihazın ses ayarlarını kontrol edin.

Yanlış mobil
cihazdan müzik
çalıyor (aynı anda
iki mobil cihaz
bağlı olduğunda)

• Sesli yönlendirmelerin açık olduğundan emin olun. Bağlı olan cihazların
isimlerini duymak için düğmesine basın. Doğru cihazı kullandığınızdan
emin olun.

Hoparlör kapanıyor

• Eğer bir cihaza kablo ile bağlıysanız, cihazınızın volümünü yükseltin.

• Müzik çalan cihazdaki müzik kaynağını duraklatın veya kapatın.
• İkinci cihazın bağlantısını kesin.
• Otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakın (bkz. sf. 20).
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Hoparlörünüzü sıfırlama
Fabrika ayarlarına geri dönmek eşleşmiş cihazları ve dil ayarlarını hoparlörünüzün
hafızasından siler ve hoparlörü orijinal fabrika ayarlarına geri çevirir.
1. Hoparlörünüzü çalıştırın.
2.

düğmesine basın ve Bluetooth® göstergesi mavi renkte yanıp sönemeye başlayana
ve bir dil seçmenizi söyleyen bir sesli yönlendirme duyana (bkz. sf. 13) kadar 10 saniye
boyunca basılı tutun.
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