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Sorun giderme

Gürültü giderme özelliği az çalışıyor veya çalışmıyor
•  Kulaklıkların gücünün açık olduğundan ve Mod göstergesinin yeşil 

yandığından emin olun.
•   Başka bir StayHear® + kulaklık ucu boyu deneyin. “Doğru Yerleşimin Önemi” 

• Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden emin olun.
bölümüne başvurun. 

Kötü ses kalitesi
•  Kulaklıkların gücünün açık olduğundan ve cihazınızın kulaklık girişine sıkıca 

takılı olduğundan emin olun.
•  Başka bir StayHear® + kulaklık ucu boyu deneyin. 
•  Başka bir cihaz veya müzik uygulaması deneyin.
• Konektörü isopropil alkol ile temizleyin ve temiz bir bezle kurulayın.
• Eğer yüksek sesli bir gürültü duyarsanız, açma/kapama düğmesini kapatın.
Kısa pil ömrü (16 saatten az)
• Şarj olurken, USB kablosunun iki ucunun da sıkıca takılı olduğundan emin 

olun ve Pil göstergesinin sarı renkte yanıp yanmadığını kontrol edin.
Mikrofon çalışmıyor
•  Kulaklıkların cihazınızın kulaklık jakına sıkıca takılı olduğundan emin olun.
•  Mikrofonun üzerinin kapalı olmadığından veya bloke olmadığından emin olun.
•  Başka bir telefon çağrısı, cihaz veya uygulama deneyin.
Cihaz (kumanda) düğme komutlarına cevap vermiyor
•  Uyumlu bir cihaz kullandığınızda emin olun. Aşağıdaki “için üretilmiştir” 

bölümüne başvurun. 
•  Kulaklıkların cihazınızın kulaklık jakına sıkıca takılı olduğundan emin olun.

Kayıtlarınız için

Seri numarası (Garanti Kartı üzerinde):
___________________________________
Lütfen satın alma fişinizi kullanma kılavuzu ile birlikte saklayınız.
Kulaklıklarınızı şimdi kaydettirmek isteyebilirsiniz. Bunu kolayca aşağıdaki adrese giderek 

iPad, iPhone, ve iPod, Apple Inc.’in A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. “iPhone” ticari 
markası Aiphone K.K.’den lisans ile kullanılmaktadır. 

yapabilirsiniz: http://global.Bose.com/register.

©2015 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, 
değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

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



Lütfen bu kullanma kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için 
yeterli zamanı ayırın. 
Lütfen bu kullanım kılavuzunu gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. 
Aksesuarlar ve yedek parçalar dahil, kulaklarınız hakkında daha fazla bilgi almak için, 
aşağıdaki adresi ziyaret edin:

A. Kontrol modülü
B. Entegre mikrofon ve 3-düğmeli kumanda
C. Giysi klipsi
D. StayHear® + kulaklık uçları: Küçük (beyaz); Orta, kulaklık üzerine takılı gelir
    (gri); Büyük (siyah)
E. USB şarj kablosu
F. Taşıma çantası

• Sadece A.B.D.’de: owners.Bose.com/QuietComfort20
•  http://global.Bose.com

Bileşenler

Kulaklığı çalıştırma

Modlar arası geçiş yapma

Türkçe

Şarj etme

İlk kullanımdan önce 2 saat boyunca tamamen şarj olmasına izin verin. Kulak-
lıklarınızı bilgisayarınız veya ajans onaylı bir duvar prizi şarj aletine (kulaklıklar 
ile birlikte gelmez) bağlamak için kulaklıklarınız ile birlikte gelen USB kablosunu 
kullanın. Tam olarak şarj olduğunda, kulaklıklar 16 saatlik bir pil ömrüne sahip 
olur.
Not: Şarj etmeden önce, kulaklıkların, 5°C (41°F) ve 40°C (104°F) arası oda 
sıcaklığında olduğundan emin olun.

Volümü ayarlama + veya - düğmelerine basın.
Cevapla/Sonlandır düğmesine basın ve bırakın.Çalma/duraklatma  

Parça atlama Cevapla/Sonlandır düğmesine iki kere hızlıca basın ve bırakın. 
Bir önceki parçaya atlama Cevapla/Sonlandır düğmesine üç kere hızlıca basın ve bırakın.
Hızlı ileri sarma Cevapla/Sonlandır düğmesine iki kere basın ve basılı tutun.
Geri sarma Cevapla/Sonlandır düğmesine üç kere basın ve basılı tutun.
Bir çağrıyı cevaplan-
dırma veya sonlandırma

Cevapla/Sonlandır düğmesine basın ve bırakın.

Gelen çağrıyı 
görmezden gelme

Cevapla/Sonlandır düğmesine basın ve basılı tutun.
 

Gelen çağrıya geçme;
mevcut çağrıyı 
beklemeye alma

Bir çağrıdayken, Cevapla/Sonlandır düğmesine bir kere basın. 
İlk çağrıya dönmek için tekrar basın. 

Gelen çağrıya geçme
mevcut çağrıyı sonlandırma

Bir çağrıdayken, Cevapla/Sonlandır düğmesine 2 saniye kadar basın ve 
basılı tutun ve bırakın. 

Ses Kontrolünü
kullanma

Not: Tüm kontroller bazı cihazlar için kullanılamayabilir.

Cevapla/Sonlandır düğmesine basın ve basılı tutun. Uyum ve bu özellik 
hakkında daha fazla bilgi için cihazın Kullanım Kılavuzuna bakın.

Kontrol modülündeki açma/kapama düğmesini On (Açık) konuma getirin.
Kulaklıklar, etrafınızdaki çoğu gürültüyü azaltan Gürültü Engelleme modun-
da açılır. Not: Kulaklıkların elektronik bölümü kapalıyken, kulaklıklardan 
hala müzik dinlenebilir. En iyi ses kalitesi için kulaklıkları açık olarak kullanın.

Trafik sesi gibi etrafınızdaki seslerin bazılarını duymanızı 
sağlayan Farkında moduna geçmek için kumandanın 
yanındaki Mod düğmesine basın.

Bir iPod, iPhone veya iPad’e bağlanma

Bose® Quietcomfort® 20 kulaklıkları iPod, iPhone veya
iPad’iniz üzerindeki 3.5 mm standart kulaklık girişine 
bağlayın. Kulaklıklar, belli iPod, iPhone ve iPad 
modellerinin kontrolü için entegre bir mikrofon ve 
3-düğmeli bir kumandaya sahiptir.
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Gösterge ışıklarının anlamları

Güç/Pil göstergesi

Renk Kullanım sırasında
anlamı:

Şarj olurken
anlamı:

Yeşil (sabit) Güç açık. 3 saatten fazla pil ömrü var. Şarj tamamlandı.

Yeşil (yanıp sönen) Güç açık. 3 saatten az pil ömrü var. -

Sarı (yanıp sönen) - Şarj oluyor.
Kırmızı - Hata: “Isı aralığı” bölümüne başvurun.
Işık yok (Kapalı) Kulaklıklar kapalı veya pil bitmiş durumda.

Mod göstergesi

Renk Anlamı:
Yeşil (Açık) Gürültü giderme açık.
Işık yok (Kapalı) Farkında modu açık.

Doğru yerleşimin önemi

Etkili gürültü azaltma performansı için, doğru boyuttaki StayHear  + kulaklık ucunun 
seçilmesi çok önemlidir.

 
Sizin için en rahat olan ve kulaklarınıza en uygun boyutu seçin. En uygun ebadı belirlemek için 

Her bir kulaklık ucunun üzerinde L veya R işareti vardır. Sol ucu (L) sol kulaklığa ve sağ ucu 
(R) sağ kulaklığa taktığınızdan emin olun.

üç boyutu da denemeniz gerekebilir. Kulaklıkların yerleşimini test etmek için, (elektrik 
kapalıyken) yüksek sesle konuşmayı deneyin. Sesiniz iki kulağınıza da boğuk gelmelidir. 
Eğer boğuk değilse, başka bir kulaklık ucu boyutu seçin.

®

1. Kulaklık ucunu yırtmamaya dikkat ederek, takılı ucun kenarlarını kulaklıktan 
yavaşça soyun.  
DİKKAT: Olası hasarı önlemek için, kulaklık ucunun kanadını çekiştirmeyin.

2. Yeni ucu kulaklık ağzının üzerine kaydırarak takın.
3. Yerine oturmuş gibi hissedene kadar kulaklık ucunu sıkı bir şekilde bastırın. 

Kulaklık üzerindeki çıkıntı, kulaklık ucunun içindeki yuvaya oturmalıdır. 

StayHear + kulaklık ucunu değiştirmek:®3

1. Kulaklığı, ucu nazikçe kulaklık kanalının açıklığına oturacak şekilde kulağınıza 
takın.  

2. Kulaklığı geriye doğru eğin ve rahat ve sağlam olana kadar kulaklık ucunun 
kanadını kulaklık kıvrımının altına doğru bastırın. Kulaklık ucu kulağınızın içinde 
rahat ama sağlam bir şekilde oturmalıdır.

 

Kulaklıkların kulağınıza takılması4


