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KABLOSUZ

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Kazara yutmaktan kaçınmak için, kulaklıkları küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak
tutun. Kulaklıklarda bir lityum iyon pil bulunur ve yutulduğunda tehlikeli olabilir. Yutulması
halinde derhal tıbbi yardım isteyin. Kullanılmadığı zamanlarda, kulaklıkları kapağı kapalı olarak
şarj kutusuna yerleştirin ve küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
• Kulaklıkları uzun bir süre yüksek sesle KULLANMAYIN.
- İşitme kaybını önlemek için, kulaklıklarınızı rahat ve ortalama bir ses seviyesinde kullanın.
- Kulaklıkları kulaklarınıza takmadan/yerleştirmeden önce cihazınızın sesi kısın, daha sonra rahat
bir dinleme seviyesine ulaşana kadar ses seviyesini kademeli olarak yükseltin.
• Araba kullanırken kulaklıkları telefon görüşmesi yapmak için kullanıyorsanız, dikkatli olun ve cep
telefonu ve kulaklık kullanımına ilişkin yürürlükteki kanunlara uyun. Bazı yargılama alanları, tek
kulaklık konﬁgürasyonu gibi sürüş sırasında bu tür ürünlerin kullanımı ile ilgili belirli sınırlamalar
getirir. Araba kullanırken kulaklıkları başka herhangi bir amaçla kullanmayın.
• Dikkatli olmanız gereken herhangi bir faaliyete, örn. bisiklet sürerken veya traﬁk, inşaat alanı
veya demiryolunda veya yakınında yürürken ve kulaklık kullanımı ile ilgili yürürlükteki kanunları
uygularken vs., iştigal ettiğiniz sırada kulaklıkları kullanırsanız, kendinizin ve diğerlerinin
emniyetine odaklanın. Kulaklıkları çıkartın veya alarmları ve uyarı sinyalleri de dahil çevre
seslerini duyabilecek şekilde ses seviyesini ayarlayın.
• Küçük çocukların kulaklıkları kullanmasına izin VERMEYİN.
• Kulaklıkarınızı uzun süre suya batırmayın veya maruz bırakmayın veya su sporları yaparken
takmayın, örn. yüzme, su kayağı, sörf vs.
• Bu ürün kullanılırken aşağıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:
- Şarj kutusunu kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
- Yaralanma riskini azaltmak için, şarj kutusu çocukların yanında kullanırken sıkı denetim
gereklidir.
- Şarj kutusunu suya, yağmura, sıvıya ya da kara maruz bırakmayın.
- Güç kaynağı üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan bir güç kaynağı veya şarj
aletinin kullanılması, yangın veya kişilerin yaralanması ile sonuçlanabilir.
- Şarj kutusunu çıkış gücünü aşan şekilde kullanmayın.
- Hasarlı veya değiştirilmiş bir şarj kutusu kullanmayın. Hasarlı veya değiştirilmiş piller, yangın,
patlama veya kişilerin yaralanma riski ile sonuçlanabilecek öngörülemeyen sonuçlar oluşturabilir.
- Şarj kutusunu sökmeyin. Yanlış yeniden monte etme, yangın veya kişilerin yaralanmasına neden
olabilir.
- Bir şarj kutusunu açmayın, ezmeyin veya ateşe ya da aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Yangına
veya 212° F, 100° C’nin üzerindeki sıcaklığa maruz kalması patlamasına neden olabilir.
- Servisin, yetkili bir tamirci tarafından yalnızca aynı yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirmesini sağlayın.
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Boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
Bu ürün manyetik malzeme içermektedir. Tıbbi implant cihazlarınızı etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek
için doktorunuza başvurun.
• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.
• Bu ürünü yalnızca yerel mevzuat gereksinimlerine uygun (ör. UL, CSA, VDE, CCC) bir ajans tarafından onaylanmış güç kaynağı ile kullanın.
• İçinde pil bulunan ürünü aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın (ör. doğrudan güneş ışığı alan yerde saklamak,
alev vb.).
• Şarj etmeden önce kulaklıklardan ve şarj kasasından teri silin.
• IPX4 kalıcı bir durum değildir ve normal aşınma sonucu direnç azalabilir.
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MEVZUAT BİLGİLERİ
NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC kuralları kısım 15 uyarınca Sınıf B dijital cihazların limitlerine uygun
bulunmuştur. Bu limit değerler bir yerleşim birimindeki zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, telsiz frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar; talimatlara uygun olarak
kurulup kullanılmadığı takdirde telsiz haberleşmelerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir
kurulumda parazit olmayacağına ilişkin hiçbir garanti yoktur. Eğer bu cihaz, radyo veya televizyon
yayınlarında zararlı parazitlere neden olursa (bunu cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki
önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek parazitlenmeyi önlemeye çalışmanızı öneririz:
• Alıcı antenin yönünü yeniden ayarlayın veya yerini değiştirin.
• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devrede bulunan bir prize bağlayın.
• Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknik servisine başvurun.
Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmamış değişiklik ve modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC Yasaları bölüm 15 ve Kanada Sanayi lisans muafiyetli RSS standartlarına uygundur.
Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu
cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olanlar da dahil olmak üzere, gelen her paraziti almalıdır.
Bu cihaz, genel nüfus için belirlenmiş FCC ve Kanada Sanayi radyasyona maruz kalma limitlerine
uygundur. Herhangi bir anten veya vericinin yakınında bulundurulmamalı veya bunlarla birlikte
çalıştırılmamalıdır.
FCC ID: A94BL1R / FCC ID: A94BL1L / IC: 3232A-BL1R / IC: 3232A-BL1L:
Model: BL1R, BL1L,

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Düşük enerjili Radyo frekans Cihazları için Yönetim Mevzuatı
Madde XII
“Düşük enerjili Radyo frekans Cihazları için Yönetim Mevzuatı” uyarınca, NCC'den izin almayan şirket,
kurum veya kullanıcının frekans değiştirmesi, iletim gücünü güçlendirmesi veya orijinal özellikleri
değiştirmesi, onaylanan düşük enerjili radyo frekans cihazları çalıştırması mümkün değildir.
Madde XIV
Düşük enerjili radyo frekans cihazları hava aracı güvenliğini etkilemez ve yasal iletişimlerle enterferans
oluşturmaz; Aksi takdirde kullanıcı, enterferans tamamen ortadan kalkana kadar çalıştırmayı durdurmalıdır. Belirtilen yasal iletişimler ile Telekomünikasyon Yasalarına uygun olarak gerçekleştirilen telsiz
iletişimleri ifade edilmektedir.
Düşük enerjili radyo frekans cihazları yasal iletişimler veya ISM radyo dalgası ile yayılan hizmetlerle
enterferansa açık olmalıdır.
Ürünün şarj edilebilir lityum iyon pilini ASLA sökmeye çalışmayın. Sökülmesi için yerel BOSE satıcınızla
veya diğer yetkili profesyonel ile iletişime geçin.
İşbu belgeyle, Bose Corporation bu ürünün 2014/53/AB Yönetmeliğinin gereklerine ve diğer ilgili
AB direktif gereksinimlerine uygunluğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metni şu adreste
yer almaktadır: www.Bose.com/compliance
Çalışma frekans bandı 2400 - 2480 MHz'dir.
Bluetooth: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den düşüktür
Bluetooth Düşük Enerji: Maksimum güç spektral yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP'den düşüktür
Lütfen kullanılmış pilleri yerel mevzuata uygun şekilde atın. Yakarak yok etmeye çalışmayın.
Bu simge, ürünün ev atıkları ile atılamayacağını, geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine
teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Uygun şekilde atılması ve geri dönüştürülmesi doğal
kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri
dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, imha hizmetine veya bu ürünü satın
aldığınız mağazaya başvurun.
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Bu ürünün şarj edilebilir lityum iyon pili yalnızca yetkili uzmanlarca sökülmelidir. Daha fazla bilgi
için lütfen yerel BOSE satıcınızla görüşün veya http://products.bose.com/static/compliance/
index.html adresine bakın

Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğelerin Adları ve İçerikleri
Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğeler
Parça Adı

Kurşun Cıva
(Pb)
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Hekzavalan
(CR(VI))

Polibromine
Bifenil
(PBB)

Polibromine
difenil eter
(PBDE)

PCBs

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 parçanın tüm homojen maddelerinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli maddenin
GB/T 26572 limit gereksinimlerinin altında olduğunu belirtmektedir.
X: Bu parçada kullanılan homojen maddelerin en az birinde yer alan bu zehirli veya
tehlikeli maddenin GB/T 26572 limit gereksinimlerinin üstünde olduğunu belirtmektedir.

İmalat Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci basamak üretim yılını belirtmektedir; "7", 2007 veya
2017 anlamına gelmektedir.
Çin için İthalatçı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North
Riying Road, Çin (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
AB için İthalatçı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda
Tayvan için İthalatçı: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei
City 104, Tayvan Telefon Numarası: 886 2 25147676
Meksika için İthalatçı: 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
Bu üründe mevcut olan garanti bilgileri, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli değildir. Avustralya
ve Yeni Zelanda garantisine ilişkin detaylar için www.Bose.com.au/en_au/support/policies.html
veya www.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html linklerine bakınız.
Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari
markalardır ve bu markalar Bose Corporation tarafından lisans altında kullanılmaktadır.
Apple, Apple logosu ve iPad, iPhone ve iPod, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc. şirketinin ticari
markalarıdır. “iPhone” ticari markası, Aiphone K.K lisansıyla birlikte kullanılır. App Store, Apple Inc.
şirketinin bir hizmet markasıdır.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ve “Made for iPad”, elektronik aksesuarın özellikle sırasıyla
iPod, iPhone veya iPad için tasarlanmış olduğu ve Apple performans standartlarını karşılamak
üzere geliştirici tarafından sertifika verildiği anlamına gelir. Apple bu cihazın kullanımından veya
güvenlik yönergeleri ile düzenleyici standartlara uygunluğu açısından sorumlu tutulamaz. Bu
aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılması durumunda kablosuz iletişim performansın
olumsuz etkilenebileceğine lütfen dikkat edin.
Android, Google Now, Google Play ve Google Play logoları Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
Bose Corporation Merkezi: 1-877-230-5639 hariç bütün tipler.
©2017 Bose Corporation. Bu çalışmanın herhangi bir bölümü yeniden üretilemez, değiştirilemez,
dağıtılamaz veya önceden izin alınmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz.
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BOSE® CONNECT UYGULAMASI
Yazılımınızı güncel tutmak, kulaklık ayarlarınızı kişiselleştirmek, Bluetooth bağlantılarını
kolayca yönetmek ve yeni özelliklere erişmek için Bose Connect uygulamasını indirin.

Bose Connect uygulaması ile ne yapabilirim?
• Kulaklıklarımı bul özelliğini etkinleştir
• Kulaklık deneyiminizi özelleştirin:
- Kulaklıklarınıza isim verin
- Sesli uyarı dili seçin veya sesli uyarıları devre dışı bırakın.
- Bekleme zamanlayıcısını ayarlayın
• Sık sorulan sorulara yanıtlar alın.
• Kulaklıkları en yeni yazılımla güncel tutun
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KUTU İÇERİĞİ

İçindekiler
Aşağıdaki parçaların kutuda olduğundan emin olun:

Bose® SoundSport® Free
kablosuz kulaklıklar

Taşınabilir şarj çantası

USB kablosu

StayHear®+ Spor kulaklık uçları
Büyük (siyah) ve küçük (beyaz)
Orta (gri) uçlar kulaklıklar
üzerine bağlanır.

Not: Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse, kullanmayın.
Yetkili Bose® satıcınıza veya Bose müşteri hizmetine başvurun.
Şu adresi ziyaret edin: global.Bose.com/Support/SSF
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TERE VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLILIK

Kulaklık
DİKKAT:

Notlar:
• Paslanmayı önlemek için, kulaklıklardaki şarj iğnelerini kuru, yumuşak bir pamuklu
• IPX4 kalıcı bir durum değildir ve normal aşınma sonucu direnç azalabilir.
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Kulaklık
Sesi Kısma
Çok işlevli tuş
Bluetooth düğmesi

Sesi Açma

Şarj kutusu

Kutu düğmesi
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Şarj kutusunu açmak
Gücü açmak için kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın.

Kutu düğmesi

Not: Kutu düğmesine bastıktan sonra, ön göstergeler mevcut pil seviyesine göre parlaya
caktır (bkz sayfa 224 “Şarj kutusu pil göstergeleri”).
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Güç açık
Gücü açmak için kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın.
Sağ kulaklıktan gelen bir sesli uyarı pil düzeyini bildirir ve her kulaklık üzerindeki Bluetooth
Not: Ses komutlarını duymak için kulaklıkları taktığınızdan emin olun.

Bekleme zamanlayıcısı
Bekleme zamanlayıcısı, kulaklıklar şarj kutusunun dışındayken ve kullanılmadığında pili
korur. Kulaklık ses durduğunda ve 20 dakika içerisinde herhangi bir tuşa basılmadığında beklemeye alınır.
Kulaklıkları açmak için, sol kulaklık üzerindeki Bluetooth düğmesine basın ve sağ
kulaklıktaki herhangi bir düğmeye basın.
Not: Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak veya kulaklıklarınızın bekleme moduna geçmesi
için gereken süreyi değiştirmek için Bose® Connect uygulamasını kullanın.
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Kapatma
Kapatmak için kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.
Kulaklıkları düzgün şekilde saklamaya ilişkin bilgi için bkz. sayfa 19 “Kulaklıkların şarj edil
mesi”.

Kulaklık saklandığında, ilgili şarj göstergesi şarj durumuna göre parlar (bkz. Sayfa 25 “Kulaklık
şarj göstergeleri).
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Kulaklık fonksiyonları
Kulaklık kontrolleri sağ kulaklığın üst kısmında bulunur.

Medya oynatma ve ses seviyesi işlevleri
Sesi Kısma

Çok işlevli tuş
Sesi Açma

Fonksiyon

Yapılması Gerekenler

Oynat/duraklat

Basma

İleri Atlama

İki kere basın .

Geri Atlama

Üç kere basın

Sesi Açma

basın
.
+ düğmesine
basın
.
- düğmesine

Sesi Kısma

.
.
.
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Arama işlevleri
Sağ kulaklık, telefon görüşmeleri için tek kulaklık olarak kullanılır. Bu, çağrıları almanıza ve yine
de çevredeki sesleri duymanıza olanak tanır.
Mikrofon

Çok işlevli tuş

Fonksiyon

Yapılması Gerekenler

Arama yanıtlama

Basma

.

Aramayı sonlandırma

Basma

.

Gelen çağrıyı reddetme

tuşunu bir saniye basılı tutun.

Mevcut aramayı bekletmeye alıp
Görüşme sırasında
gelen ikinci aramayı yanıtlama

tuşuna bir kere basın.

Mevcut aramayı reddedip gelen
ikinci aramayı devam ettirme

Görüşme sırasında

İki arama arasında geçiş yapma

İki aktif çağrı olması durumunda

tuşuna iki kere basın.

Konferans çağrısı oluşturma

İki aktif çağrı olması durumunda
saniye basılı tutun.

tuşuna basın ve bir

Sesli kontrolü aktive etmek

Görüşme yapmadan
tuşunu bir saniye basılı tutun.
Bu özellik ile ilgili uyumluluk ve kullanım bilgileri için mobil
cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüşmenin sesini kapatma/
açma

Görüşme sırasında
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tuşunu bir saniye basılı tutun.

+ ve - tuşuna aynı anda basın.

GÜVENLİ UYUM

Doğru StayHear®+ Spor kulaklık uçlarını seçin 17
Optimum ses performansı için doğru boyuttaki StayHear + Sport Kulaklık ucunu seçmeniz
önemlidir. Size en rahat gelen ve her bir kulağınıza sığabilen boyutu seçin. En iyi uyanı belir
lemek için üç boyutun her birini denemek gerekebilir. Her kulak için farklı bir boyuta ihtiya
cınız olabilir.
Not: Uyumu test etmek için, yüksek sesle konuşmayı deneyin. Sesinizin her iki kulağınıza
da boğuk gelmesi gerekir; boğuk gelmezse başka bir kulaklık ucu boyutunu seçin.
Tüm StayHear+ Spor ucu ve kulaklığı L veya R ile işarretlenmiştir. Sol ucu sol kulaklığa
sağ ucu da sağ kulaklığa bağladığınızdan emin olun.

Kulaklığı kulağınıza takın
StayHear + Sport ucu kulaklığın kulağınızda rahatça ve güvenli bir şekilde durmasını sağlar.
Uç kanadı, kulak sırtınızın hemen altına denk gelecektir.
1. Kulaklığı, StayHear + Sport ucu kulak kanalının ağzına hafifçe oturacak şekilde takın.
2. Kulaklığı arkaya doğru yatırın ve uç kanadını kulak sırtı altına sıkışana kadar sokun.
Kulak sırtı
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GÜVENLİ UYUM

StayHear + Spor kulaklık uçlarını değiştirin
1. Kulaklığı tutarak, bağlı olan StayHear + Sport ucunu hafifçe kavrayın ve kulaklıktan
çıkartın.
DİKKAT: Yırtılmayı önlemek için, StayHear + Sport ucunu tabanından tutun.
Uç kanadından çekmeyin.
Uç kanadı

Uç Gövdesi

2. Yeni StayHear + Sport ucunun açıklığını kulaklık başlığı ile hizalayın ve ucunu ağızlığa
doğru çevirin, ardından yerine sıkıca oturuncaya kadar bastırın.

Kulaklık ağızlığı

Açıklık
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PİL ŞARJ ETME

Kulaklığı şarj edin
Kulaklık, kutu içinde bulunduğu sırada şarj olur.
1. Sol kulaklık üzerindeki şarj iğnelerini, kutunun sol tarafındaki şarj iğneleri ile hizalayın.

Şarj
iğneleri

Şarj iğneleri

2. Kulaklığı yerine oturacak şekilde ve sol şarj göstergesi beyaz renkte yanıp sönene
kadar kutuya yerleştirin.
Sol şarj göstergesi

3. Kulaklığı şarj etmek için 1. - 2. adımları yineleyin.

TÜRKÇE - 19

PİL ŞARJ ETME

Şarj süresi
Kulaklığın tamamen şarj olması için iki saat kadar şarj edilmesi gerekir.
Dikkat: Kulaklıkların tamamen şarj olması, beş saatlik bir kullanım süresi sağlar.

Kulaklık pil seviyesini kontrol edin
Kulaklıkları kullanırken
• Kulaklıkları şarj kutusundan her çıkardığınızda , sağ kulaklıktan gelen bir sesli uyarı
pil seviyesini bildirir.
Not: Kulaklıkları kullanırken, pilin şarj edilmesi gerekip gerekmediğini sesli bir
komut bildirilir.
• Bose® Connect uygulamasındaki ana ekranın sağ alt köşesini kontrol edin.
• Bir Apple cihazına bağlı ise, kulaklığın pil seviyesi cihaz ekranının sağ üst köşesinde,
bildirim merkezinde görüntülenir.

Kulaklıkları şarj ederken
Kulaklık yerleştirildiğinde, ilgili şarj göstergesi şarj durumuna göre parlar (bkz. Sayfa 25
“Kulaklık şarj göstergeleri).
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PİL ŞARJ ETME

Kutuyu şarj edin
Taşınabilir kutu, kulaklıkları kullanılmadığı zamanlarda saklar ve şarj eder.
Not : Bu ürünü yalnızca yerel mevzuat gereksinimlerine uygun (ör. UL, CSA, VDE, CCC)
bir ajans tarafından onaylanmış güç kaynağı ile kullanın.
1. USB kablosunun küçük ucunu USB konnektörüne takın.

2. Diğer ucunu bir USB duvar şarj cihazına (ürünle birlikte verilmez) veya açık olan bir
bilgisayara bağlayın.
Dikkat: Şarj etmeden önce, kulaklıkların oda sıcaklığında, 41° F (5° C) ile 104° F (40° C)
arasında olduğundan emin olun.

Şarj süresi
Kutunun tamamen şarj olması için iki saat kadar şarj edilmesi gerekir. Kulaklıklar kutunun
içinde olduğunda, şarj süresi değişir.
Not: Kutunun şarjı tamamen dolduğunda, kulaklıkları iki kez şarj edebilirsiniz. wo times.
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Kutu pil seviyesini kontrol edin
Kutunun ön tarafındaki düğmeye basın. Pil seviyesi göstergeleri üç saniye yanar.
Göstergeler, pil seviyesine göre aşağıdaki gibi parlar:
• Beş gösterge parlak şekilde yanarsa, pil tamamen şarj olmuştur.
• Yalnızca bir gösterge parlak yanarsa, pil zayıf demektir. Pili şarj edin (bkz. sayfa 19).

Kutu düğmesi

Pil seviyesi
göstergesi
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DURUM GÖSTERGELER

Bluetooth göstergesi
Bir mobil cihazın bağlantı durumunu gösterir. Her kulaklığın iç yüzeyinde bir Bluetooth
göstergesi bulunur.

Bluetooth
göstergesi

Bluetooth
göstergesi

Gösterge etkinliği

Sistem durumu

Mavi yanıp sönüyor

Bağlanmaya hazır

Beyaz yanıp sönüyor

Bağlanıyor

Beyaz renkli yanıyor

Bağlandı
Not: Bağlandığında, Bluetooth göstergeleri 10 saniye sonra
kapanır.

Yeşil renkte yanıp sönme
Düz veya Kırmızı renkte
yanıp sönme

Sistem yazılımını güncelle
Hata - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin
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DURUM GÖSTERGELER

Şarj kutusu pil göstergeleri
Şarj kutusunun pil şarj seviyesini gösterir. Beş pil göstergesi, şarj kutusunun ön tarafında
bulunmaktadır.

Pil seviyesi
göstergesi

Gösterge etkinliği

Şarj yüzdesi
0% - 20%
20% - 40%
40% - 60%
60% - 80%
80% - 100%
Şarj hatası - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin
Pil hatası - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

Not: Şarj olurken pil göstergesinin son ışığı beyaz renkte yanıp söner.
Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda tüm göstergeler beyaz renkte yanar.
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DURUM GÖSTERGELER

Kulaklık şarj göstergeleri
Her bir kulaklığın şarj durumunu gösterir. Her kulaklığın, şarj kutusunun ön tarafında ve
kasanın içinde bulunan bir şarj göstergesi mevcuttur.
Sol şarj
göstergesi
Sağ şarj
göstergesi

Gösterge etkinliği

Sistem durumu

Uzun aralıklarla beyaz renkli
yanıp sönüyor

Şarj Ediyor

Beyaz renkli yanıyor

Şarj Dolu
Not: Tam şarj olduğunda şarj göstergeleri birkaç saniye
boyunca yanar ve sonra kapanır.

Kısa aralıklarla beyaz renkli
yanıp sönüyor

Hata - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin
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SES

UYARILAR

Sağ kulaklıktan gelen sesli uyarılar, Bluetooth bağlantı sürecinde size yol gösterir, pil seviyesini bildirir
ve bağlı cihazları tanımlar. Sağ kulaklığınızdaki tuşları kullanarak sesli uyarıları özelleştirebilirsiniz.
İpucu: Bununla birlikte Bose® Connect uygulamasını kullanarak sesli uyarıları yönetebilirsiniz.

Ön yüklü diller
Aşağıdaki diller hoparlörünüzde önceden yüklenmiştir:
• İngilizce

• Almanca

Korece

• İsveççe

• İspanyolca

• Mandarin

İtalyanca

• Hollandaca

• Fransızca

• Japonca

Portekizce

Ek dilleri kontrol etme
Ek dil seçeneği sağlanmış olabilir.
Dil güncellemelerini kontrol etmek için Bose Güncelleme yazılımını indirin.
Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: btu.Bose.com

Dil Değiştirme
Kulaklığınızı ilk kez çalıştırdığınızda, sesli uyarılar İngilizcedir. Farklı bir dil seçmek için:
1. İlk dil seçeneği için sesli uyarıyı duyana kadar + ve - tuşlarına basılı tutun.
2. Dil listesinde ilerlemek için + ve - tuşlarını kullanın.
3. Kullanmak istediğiniz dili duyunca, seçmek için
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tuşunu basılı tutun.

B LU E T O OT H B A Ğ L A N T I S I
Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlardan müzik çalmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik yayını yapmadan önce cihazı kulaklığınıza bağlamanız gerekir.

Mobil cihazınızı Bose® Connect uygulaması
ile bağlama (tavsiye edilen)
1. Kulaklığınızı açın (bkz sayfa 13).
2. Bose Connect uygulamasını indirin ve bağlantı talimatlarını takip edin.

Bağlandıktan sonra, sağ kulaklıktan “<cihaz adı>’na bağlandı” şeklinde bir sesli uyarı
gelir ve Bluetooth göstergesi parlak beyaz renkte yanar.
Not: Ses komutlarını duymak için kulaklıkları taktığınızdan emin olun.
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Mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü
kullanarak bağlanma
1.

Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın.
Sağ kulaklıktan “Pil seviyesi yüzde .... Bağlanmaya hazır” şeklinde bir sesli uyarı gelir
ve her kulaklık üzerindeki Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
Not: Ses komutlarını duymak için kulaklıkları taktığınızdan emin olun.

2. Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.
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B LU E T O OT H B A Ğ L A N T I S I
3. Cihaz listesinden Bose kulaklıklarınızı seçin.

Bağlandıktan sonra, sağ kulaklıktan “<cihaz adı>’na bağlandı” şeklinde bir sesli uyarı
gelir ve Bluetooth göstergesi parlak beyaz renkte yanar.

Bir mobil cihazın bağlantısını kesme
Mobil cihazınızdaki Bluetooth özelliğini kapatın.
İpucu: Bununla birlikte Bose® Connect uygulamasını kullanarak mobil cihazınızın bağlan
tısını kesebilirsiniz.

Bir mobil cihazı yeniden bağlama
Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarttığınız zaman, en son bağlandığı mobil cihaza yeniden
bağlanmaya çalışacaklardır.
Not: Mobil cihazlar açık ve kullanım aralığında (9 metre) ve açık durumda olmalıdır.
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ÇOKLU BLUETOOTH BAĞLANTISI

İlave mobil cihaz bağlama
Kulaklık eşleştirme listesine yedi cihaz bağlayabilirsiniz.
Not: Bir seferde yalnızca bir cihaza bağlanabilir ve müzik çalabilirsiniz.
1. Sol kulaklık üzerindeki Bluetooth göstergesi mavi olarak yanıp sönene veya
“Bağlanmaya Hazır” uyarısını duyana kadar Bluetooth düğmesine basılı tutun
Not: Ses komutlarını duymak için kulaklıkları taktığınızdan emin olun.

Bluetooth düğmesi

2. Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.
3. Cihaz listesinden Bose kulaklıklarınızı seçin.

Bağlandıktan sonra, sağ kulaklıktan “<cihaz adı>’na bağlandı” şeklinde bir sesli uyarı
gelir ve Bluetooth göstergesi parlak beyaz renkte yanar.
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ÇOKLU BLUETOOTH BAĞLANTISI

Bağlı mobil cihazları tanımlama
Hangi mobil cihazın bağlı olduğunu duymak için Bluetooth tuşuna basın.

Kulaklık eşleştirme listesinde kayıtlı bir mobil
cihazı yeniden bağlayın
1. Şu anda hangi mobil cihazın bağlı olduğunu duymak için Bluetooth tuşuna basın.
2. Kulaklık eşleştirme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için üç saniye içinde
tekrar Bluetooth tuşuna basın. Doğru mobil cihaz adını duyana kadar tekrar edin.
3. Bağlı mobil cihazdan müzik çalın.

Kulaklık eşleştirme listesini silme
1. “Bluetooth aygıt listesi temizlendi” mesajını duyana kadar Bluetooth düğmesine 10
saniye basılı tutun.
2. Kulaklığınızı mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin.
Tüm cihazlar silinir ve kulaklığınız bağlanmaya hazır hale gelir.

TÜRKÇE - 31

TEMİZLİK VE BAKIM

Kulaklıkları ve şarj kutusunu temizleyin
Kulaklıklar ve şarj kutusu periyodik olarak temizlenme ihtiyacı duyabilir.
Parça

Temizleme prosedürü

StayHeare+ Spor uçları

Uçları kulaklıklardan çıkartarak yumuşak bir deterjan ve su ile
yıkayın.
Dikkat: Uçları kulaklıklara yeniden takmadan önce iyice
durulayıp kuruttuğunuzdan emin olun.

Kulaklık ağızlığı

Yalnızca kuru, yumuşak bir pamuklu çubuk veya muadili ile
temizleyin. Dikkat: Ağızlığa kesinlikle bir temizlik aleti sokmayın.

Şarj iğneleri (kulaklık ve
kutu üzerindeki)

Paslanmayı önlemek için, kuru, yumuşak bir pamuklu çubuk veya
muadili ile düzenli olarak temizleyin.

Şarj kutusu

Yalnızca kuru, yumuşak bir pamuklu çubuk veya muadili ile temizleyin.

Kayıp kulaklıklarınızı bulun
Kaybettiğiniz kulaklıklarınızı bulmak için Bose® Connect uygulamasını kullanın.
Not: Kulaklık kaybolmadan önce BOSE Connect uygulamasında Kulaklıklarımı Bul ayarı
etkinleştirilmelidir.

Yedek parçalar/aksesuarlar
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir. Aşağıdaki
adresleri ziyaret edin: global.Bose.com/Support/SSF

Sınırlı garanti
SoundSport® Free kablosuz kulaklıklarınız sınırlı bir garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin
detayları kutuda bulunan ürün kayıt kartında mevcuttur. Nasıl kayıt yapılacağına ilişkin karttaki talimatlara lütfen uyunuz. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.
Bu üründe mevcut olan garanti bilgileri, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli değildir.
Avustralya ve Yeni Zelanda garantisine ilişkin detaylar için www.Bose.com.au/en_au/
support/policies.html veya www.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html linklerine bakınız.
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SORUN GİDERME

Genel çözümler
Kulaklıklarınız veya şarj kutusuna ilişkin sorun yaşıyorsanız:
• Durum göstergelerin durumunu kontrol edin (bkz sayfa 23).
• Pili şarj edin (bkz. sayfa 19).
• Kulaklığınızın, mobil cihazınızın ve müzik uygulamanızın sesini açın.
• Başka bir mobil cihaza bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 30).
Sorununuz çözülmediyse, genel sorunlarla ilgili belirtileri ve çözümleri tanımlamak için
aşağıdaki tabloya bakın. Sorununuzu çözemezseniz, Bose müşteri hizmetleriyle iletişime
geçin. Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: global.Bose.com/Support/SSF

Belirti

Çözüm

Kulaklıklar açılmıyor

Şarjı başlatmak için kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.
Kulaklıkların bekleme modunda olmadığından emin olun.
Kulaklıkları açmak için, sol kulaklık üzerindeki Bluetooth düğmesine
basın ve sağ kulaklıktaki herhangi bir düğmeye basın.

Kulaklık mobil cihaza
bağlanmıyor

Mobil cihazınızın Bluetooth teknolojisini desteklediğinden emin olun.
Mobil cihazınızda:
Bluetooth özelliğini kapatıp açın.
Kulaklığınızı mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin.
Yeniden bağlayın.
Cihazınızı müdahale veya engelden uzaklaştırın ve kulaklıklara yaklaştırın.
Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 30).
Nasıl yapacağınızı görmek için: global.Bose.com/Support/SSF
adresindeki videolara göz atın.
Kulaklık eşleştirme listesini silin (bkz. Sayfa 31) ve tekrar bağlantı kurun.

Kulaklıklar şarj
olmuyor

Kulaklıkların şarj kutusunun içine doğru şekilde yerleştirildiğinden
emin olun (bkz. Sayfa 19).
Şarj kutusu pilinin tükenmediğinden emin olun (bkz. Sayfa 24).
Kutunun içindeki veya kulaklıklardaki şarj iletkenlerini kaplayan kir veya
pislik olmadığından emin olun.
Kulaklıklarınız yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa, oda sıcaklı
ğına geri dönmesini bekleyin ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
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Belirti

Çözüm

Şarj kutusu
şarj olmuyor

• Kutunun ön tarafındaki düğmeye hafifçe basarak kutunun pil düzeyini
kontrol edin (bkz. Sayfa 22). Gerekirse, kutuyu verilen USB kablosuyla
şarj edin (bkz. Sayfa 19).
• USB cihazının her iki ucunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Şarj kutunuz yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa, oda
sıcaklığına geri dönmesini bekleyin ve yeniden şarj etmeyi deneyin.

Ses yok

•Ses parçasının çaldığından emin olmak için mobil cihazınızda oynat
tuşuna basın.
•Kulaklık şarj durumunu kontrol etmek için kulaklıkları şarj kutusuna
yerleştirin (bkz. Sayfa 25). Gerekirse kulaklıkları şarj edin (bkz. Sayfa
19).
•Kulaklıkların ve mobil cihazın ses seviyesini artırın.
•Bağlı mobil cihazı duymak için Bluetooth tuşuna basın. Doğru cihazı
bağladığınızdan emin olun.
•Cihazınızı müdahale veya engelden uzaklaştırın ve kulaklıklara
yaklaştırın (9 metre)
•Farklı bir müzik kaynağı kullanın.
•Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 30).

Bir kulaklıkların
Her iki kulaklığı da yerine oturacak şekilde ve sol şarj göstergeleri beyaz
birinden ses gelmiyor renkte yanıp sönene kadar kutuya yerleştirin. Sonrasında kulaklıkları
çıkartın.
Kötü ses kalitesi
•
•
•
•
•

Her iki kulaklığın da kulağınıza tam oturduğundan emin olun (bkz.
Sayfa 17).
Farklı bir müzik kaynağı kullanın.
Başka bir mobil cihaza bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 30).
Cihazınızı müdahale veya engelden uzaklaştırın ve kulaklıklara
yaklaştırın (9 metre)
Kulaklıklar ve kulaklık ağızlarından tüm pislik veya maddeleri
temizleyin.
Kulaklıklarınızın doğru Bluetooth profilinin üzerinden bağlandığından
emin olun: Stereo A2DP. Doğru profilin seçili olduğundan emin olmak
için cihazınızın Bluetooth / ses ayarları menüsünü kontrol edin.

StayHear® + Spor
Uçları kulaklıklara güvenli bir şekilde takın (bkz. Sayfa 18).
kulaklık uçları düşüyor
Kayıp kulaklıklarınızı
bulun
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Kaybettiğiniz kulaklıklarınızı bulmak için Bose® Connect uygulamasını kullanın.
Not: Kulaklık kaybolmadan önce BOSE Connect uygulamasında Kulaklıklarımı
Bul ayarı etkinleştirilmelidir.

SORUN GİDERME
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