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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. Cihazı su yakınında kullanmayın.

6. Kuru bir bezle temizleyin.

7. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.

8.  Tüm onarımhizmetleri 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/DIKKAT EDILMESI GEREKENLER
• Kulaklıkları yüksek bir ses seviyesinde uzun bir süre kullanmayın.

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

– Kulaklıkları kulaklarınıza yerlestirmeden önce cihazınızın ses seviyesini alçaltın, sonrasında rahat bir dinleme 
seviyesine ulasana kadar yavasça sesi yükseltin.

• Kulaklıkları araba kullanırken telefon görüsmeleri veya baska herhangi birsey için kullanmayın.

• Bisiklete binmek veya trafik, santiye veya demir yolları içinde veya yakınında yürümek gibi dısarıdaki sizi 
çevreleyen sesleri duyamıyor olmanızın kendiniz veya baskaları için tehlike olusturabilecegi herhangi bir zamanda 
kulaklıklarınızı gürültü giderme özelligi ile kullanmayın.

– Alarmlar ve uyarı sinyalleri dahil, çevrenizdeki sesleri duydugunuzdan emin olmak için kulaklıkları çıkarın veya 
kulaklıkları gürültü giderme kapalı olarak kullanın ve volümünü ayarlayın.

– Kulaklıkları kullanırken uyarı veya hatırlatma olarak sizin için önemli olan seslerin karakterinin nasıl degistigine 
dikkat edin.

• Eğer kulaklıklardan alısılmadık yüksek bir gürültü geliyorsa kulaklıkları kullanmayın. Böyle bir durumda kulaklıkları 
kapatın ve Bose müsteri hizmetleri ile iletisime geçin.

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

• Aşırı ısınma nedeniyle yanıklar gibi kisisel yaralanmalara veya maddi hasara sebep olabileceginden, mobil telefon 
adaptörlerini kulaklıklarınızı uçak koltuklarının jaklarına baglamak için kullanmayın.
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• Kulaklıkları acil durumlar dısında uçus iletisim kulaklıkları olarak kullanmayın.
– Bitmis veya yanlıs yerlestirilmis piller yüzünden gelen ses duyulmayacaktır. Bu durum bir

uçak kullanırken iletisim sorunları yaratabilir.

– Özellikle kalkıs ve yükselis anında, çogu pervaneli uçakta bulunan asırı derecede yüksek
ortam gürültüsü seviyeleri gelen ses iletisimini almanızı engelleyebilir.

– Bu kulaklıklar, kritik iletisim sorunları yaratabilecek sekilde, ticari olmayan uçuslarda genel
olarak rastlanan gürültü kosulları, irtifa, sıcaklık, veya diger ortam kosulları için
tasarlanmamıstır.

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 danısın.

• Yangın veya elektrik sok riskini azaltmak için bu ürünü yagmur, sıvılar veya neme maruz
bırakmayın.

• Bu ürünü damlamaya veya sıçramaya maruz bırakmayın, ve içi sıvı dolu objeleri ürünün
üstüne veya yanına koymayın.

• Bu ürün üzerinde izinsiz degisiklikler yapmayın.

• Bu ürünü sadece yerel yönetmeliklere uygun (örnegin UL, CSA, VDE, CCC) ajans onaylı güç
kaynagı ile kullanın.

• Dil içeren ürünleri direkt günes ısıgına maruz olarak saklamak, yangın veya benzeri asırı
sıcaklara maruz bırakmayın.

• Kulaklıkları şarj olurken giymeyin.

• Kulaklıklar şarj olurken ses oynatmaz.
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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 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.

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

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.

Avrupa için:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası:

Bluetooth: Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP’den az

Düsük Enerji Bluetooth: Maksimum spektral güç yogunlugu 10 dBm/MHz EIRP’den az EIRP.

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.

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.

Ürün tipi: Özel ufak çıkışlı kablosuz cihaz (kablosuz data iletişim sistemleri için kablosuz cihazlar), Sertifika 
numarası R-C-BFM-423352, Model numarası 423352
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Bu üründen şarj edilebilir lityum-iyon pili çıkarmayı denemeyin. Çıkartmak için yerel Bose satıcınız veya diğer 
kalifiye uzmanlar ile iletişime geçin.

Lütfen kullanılmıs pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Yakarak imha etmeyin.

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.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “7” 2009 veya 2019’dur.

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

Şarj etme sıcaklık aralığı: 32° F to 113° F (0° C to 45° C)

Şarj boşaltma sıcaklık aralığı: -4° F to 140° F (-20° C to 60° C)

Model: 423352

CMIIT ID: XXXXXXXXXX

Menşe Yeri: China

MEVZUAT BİLGİSİ
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Amazon, Alexa, Amazon Music, ve ilgili diğer her logo Amazon, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, ve iPod Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. “iPhone” 
ticari markası Japonya'da Aiphone K.K.’dan bir lisans ile kullanılmaktadır. App Store Apple Inc’ın servis markasıdır. 

"Made for Apple" (Apple için üretilmiştir) bir elektronik aksesuarın özellikle amblemde belirtilen Apple cihazlarına 
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.

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 Maps, Google Play ve diğer bağlantılı markalar ve logolar Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Wi-Fi Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

Bose, Bose Music, ve Bose Noise Cancelling Headphones Bose Corporation'ın ticari markalarıdır.

Bose Corporation Genel Merkezi: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez,  
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

YASAL BİLGİ



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.

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

2. 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.

3. Değiştirilen kaynak versiyonları açık bir şekilde işaretlenmelidir, ve orijinal yazılım olarak yanlış ifade 
edilmemelidir.

4. Bu duyuru herhangi bir kaynak dağıtımından kaldırılamaz veya değiştirilemez.

Apache Lisansı

Versiyon 2.0, Ocak 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.

"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.

LİSANS AÇIKLAMALARI
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“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:

1. İş'  i veya Türemiş Çalışma'yı teslim alan herkese bu Lisans'ın bir kopyasını Siz vermelisininiz;  ve
2. Değişen her türlü dosyada dosyaların Senin değiştirdiğini belirten belirgin bir uyarı koyun; ve
3.  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

4.  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. 

5.  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.

6.  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.

LİSANS AÇIKLAMALARI
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7. 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.

8.  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.

9.  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

©2018-2019 Bose Corporation

Apache Lisansı altındadır, Versiyon 2.0 (“Lisians”); 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.

LİSANS AÇIKLAMALARI
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İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların kutudan çıktığına emin olun:

KUTUDA NE VAR

Taşıma çantasıBose Noise Cancelling Headphones 700

Audio kablosuUSB-C'den USB-A'ya

NOT: Eğer cihazınızın herhangi bir yeri zarar görürse kullanmayın. Tescilli Bose 
bayi veya Bose müşteri servisleriyle iletişime geçin.

modern.com.tr/bose adresini ziyaret edin.
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Bose Music uygulaması akıllı telefon veya tablet gibi her türlü mobil cihazdan 
kulaklıkların kurulum ve kontrolünü sağlar. Uygulamayı kullanarak Google 
Assistant veya Amazon Alexa hesabınızı yapılandırabilir, konuşma dilini 
seçebilir, gürültü giderme seviyesini ayarlayabilir, ve kulaklık ayarlarını kontrol 
edebilirsiniz.

NOT: Eğer uygulamada başka bir Bose cihazı için bir hesap yarattıysanız “Add 
the headphones to an existing account” opsiyonunu seçin.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİR

1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indirin.

2. Uygulamadaki talimatları izleyin.

KULAKLIKLARI MEVCUT BİR HESABA EKLEYİN

1. Bose Music uygulamasında My Bose ekranında + işaretine basın.

NOT: My Bose ekranına dönmek için ekranın sol üst tarafındaki  Z işaretine

basın.

2. Uygulamadaki talimatları takip edin.

BOSE MUSIC UYGULAMASININ  KURULUMU
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KULAKLILARI AYARLAYIN
Kulaklıkları kafanıza yerleştirmeden önce daha iyi bir oturuş için kulaklıkların 
kafabandındaki pozisyonlarını ayarlayın.

1. Kulaklık taraflarından birinin dış kısmı size doğru bakarken sıkıca kafabandının
yanını tutun.

2. Diğer elinizle kulaklığın size doğru bakan kısmını kavrayın. Kulaklığı aşağı veya yukarı
doğru oynatarak pozisyonunu ayarlayın.

3. Kulaklığın diğer tarafı için 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.

NASIL GİYİLİR
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BUTON KONUMU
Kulaklığın iç kısımlarındaki ince bezler (kumaş kapaklar) L (sol kulaklık) ve R (sağ 
kulaklık) olarak işaretlenmiştir. Sağ kulaklıkta iki adet ve sol kulaklıkta bir adet 
buton bulunmaktadır.

Sağ kulaklığı sağ kulağınızla ve sol kulaklığı sol kulağınızla eşleştirin. Butonlar 
arkanıza bakacak şekilde kulaklığı kafanıza yerleştirin. Kulaklıklar kafanıza 
oturduğunda butonlara basmak için baş parmaklarınızı kullanın.

NASIL GİYİLİR
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AÇMA/KAPAMA
Güç/Bluetooth butonuna basıp bırakın.

Kulaklıkları açtıktan sonra sesli bir uyarı duyacaksınız, ve durum ışığı 
aydınlanacaktır (sayfa 37'ye bakın).

OTOMATİK-KAPANMA
Otomatik-kapanma hareket algılama sayesinde kulaklıkların pilinin güç 
tasarrufu yapmasını sağlar. Kulaklıklar 10 dakika boyunca hareketsiz 
kaldıklarında kapanacaklardır.

Güç/Bluetooth butonuna basarak kulaklıkları uyandırın.

İpucu: Kulaklıkların müzik çalmadığında kapanmasını da ayarlayabilirsiniz. Ses 
için otomatik-kapanmayı ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. 
Ayarlar menüsünden bu opsiyona ulaşabilirsiniz.

GÜÇ
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Dokunmatik kontrolleri kulaklığın dokunmatik alanında parmağınızı kaydırarak 
veya dokunarak kullanın. Dokunmatik kontrollerle müziğinizi oynatabilir veya 
duraklatabilir, bir sonraki parçaya veya bir önceki parçaya geçebilir, volümü 
değiştirebilir, ve basit arama fonksiyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.

DOKUNMATİK ALAN
Dokunmatik alan sağ kulaklığın ön tarafında yer almaktadır.

Dokunmatik alan

OYNATMA VE VOLÜM FONKSİYONLARI

Oynat/Duraklat
Oynatmak veya durdurmak için iki kere dokunun.

2x

DOKUNMATİK KONTROLLER
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Sonraki parçaya geç
Sonraki parçaya geçmek için 
parmağınızı ileriye doğru kaydırın.

Önceki parçaya geç
Önceki parçaya geçmek için parmağınızı 
geriye doğru kaydırın.

DOKUNMATİK KONTROLLER



2 0  | T UR

Volümü değiştir
• Volümü arttırmak için parmağınızı

yukarı doğru kaydırın.

• Volümü azaltmak için parmağınızı
aşağı doğru kaydırın.

DOKUNMATİK KONTROLLER
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ARAMA FONKSİYONLARI

Aramayı cevaplandırma/
Aramayı sonlandırma
Aramayı cevaplandırma veya 
sonlandırmak için iki kere 
dokunun.

2x

Gelen aramayı reddetme
Gelen aramayı reddetme için 
dokunun ve 1 saniye kadar 
parmağınızı kaldırmayın.

DOKUNMATİK KONTROLLER
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Aramayı sessize alma
Arama sırasında mikrafonu sessize almak için Sesli Asistant butonuna basıp bırakın.

Arama bildirimleri
Sesli bir uyarı gelen aramaları ve arama durumlarını anons eder. 

Arama bildirimlerini kapatmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona 
Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

NOT: Sesli uyarıları kapatmak arama bildirimlerini de kapatır.

DOKUNMATİK KONTROLLER
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Kısayolları kişiselleştirme
Kulaklık üstünde basıp tuttuğunuzda gerçekleşecek şu iki fonksiyondan biri 
için bir kısayol belirleyebilirsiniz:

• Pil seviyesini belirtmek (öntanımlı).

• Amazon Alexa için uyandırma sözünü devreden çıkarma veya devreye almak
(Google Assistant veya mobil cihazınızın sesli asistanı için kullanılamaz).
NOT:  Sesli Asistanla ilgili daha fazla bilgi için sayfa 24'e bakın.

Dokunmatik kontrolleri kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu 
opsiyona Ayarlar menüsünde ulaşabilirsiniz.

Kişiselleştiğinde tercih ettiğiniz fonksiyon için basıp tutun.

DOKUNMATİK KONTROLLER
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SESLİ ASİSTAN SEÇENEKLERİ
Kulaklığınızı kolaylıkla Google Asistant, Amazon Alexa, veya mobil cihazınızın sesli 
asistan yeteneklerine kolaylıkla ve hızlıca erişmesi için sağlamak için 
programlayabilirsiniz.

SEÇENEK KULLANIM

Google Assistant

Sesli Asistan butonunu kullanın (sayfa 25'e bakın).
NOT:   Şu anda Google Asistant'a erişmek için 
sesinizi kullanamazsınız.Yeni özellikler düzenli 
olarak eklenmektedir.

Amazon Alexa Sesinizi ve/veya Sesli Asistan butonunu kullanın 
(sayfa 27'ye bakın).

Mobil cihaz sesli kontrol
Sesli Asistant butonunu kullanın (sayfa 30'a bakın).
NOT:   Mobil cihaz sesli kontrolüne erişmek için 
sesinizi kullanamazsınız.

NOT: Kulaklığı aynı anda Google Assistant ve Amazon Alexa sesli asistanlarına 
erişmek için ayarlayamazsınız.

SESLİ ASİSTANINIZI KURUN
Başlamadan önce mobil cihazınızın Wi-Fi® veya hücresel data ağına bağlı 
olduğundan emin olun. 

Sesli Asistanınızı kurmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona 
Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

SESLİ  ASİSTAN



2 5  | T UR

GOOGLE ASISTANTINIZA ERİŞİN
Kulaklıklarınız, işe giderken veya seyahat ederken işinizi hallederek mükkemmel bir 
yol arkadaşı olmak için, Google Assistant için optimize edilmiştir. Yoldayken 
sohbetlerinize devam edin ve kolaylıkla, Google Music'ten Google Maps'e kadar, 
Google'ın en iyilerine erişin. Hızlı bir şekilde eğlencenize yoğunlaşabilir, 
arkadaşlarınızla bağlantıda kalabilir, bilgi alabilir, ve gününüzü idare edebilirsiniz - 
hepsi telefonunuza bakmadan. Favori şarkılarınızı dinleyin, bildirim ve mesajlar size 
okunsun, veya hatırlatmalar ve zamanlayıcılar kurun. Google Assistant'ınızla 
konuşmak için sadece Sesli Assistan butonuna basın ve basılı tutun.

Google Assistantınızın neler yapabileceği konusunda daha fazla bilgi için:
https://support.google.com/headphones

NOT: Google Assistant bazı diller ve ülkelerde mevcut değildir. 

SESLİ  ASİSTAN

https://support.google.com/headphones
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Sesli Asistan butonunu kullanın
Sesli Asistan butonu Google Assistant'ınızı kontrol etmek için kullanılır. Sağ kulaklık 
üstünde bulunmaktadır.

DENEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER NE YAPMALISINIZ

Google Assistant'ınızla konuşun

Bir ton duyana kadar Sesli Asistan butonuna basın ve 
basılı tutun. Tonu duyduktan sonra talebinizi söyleyin.

Sorabileceğiniz sorular ve deneyebileceğiniz şeylerin 
örnekleri için: 
https://support.google.com/headphones

Bildirimlerinizi alın Sesli Asistan butonuna basın.

Bir mesaja cevap verin
Mesaj bildirimi alınca cevap vermek için Sesli Asistan 
butonuna basın ve basılı tutun. İşiniz bittiğinde 
butonu bırakın.

Google Assistant'ınızı durdurun Sesli Asistan butonunuza iki kere basın.

SESLİ  ASİSTAN

https://support.google.com/headphones
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AMAZON ALEXA'YA ERİŞİN
Kulaklıklar Amazon Alexa'yla uyumludur. Alexa'yla müzik oynatmasını isteyebilir, 
haberleri dinleyebilir, hava durumunu kontrol edebilir. akıllı ev cihazlarınızı kontrol 
edebilir, ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Kulaklıklarınızda Alexa'yı kullanmak soru 
sormak kadar basittir. Sadece soru sorun veya Sesli Asistan butonunu kullanın ve 
Alexa size hemen cevap verir.

Alexa'nın yapabilecekleri için:
https://www.amazon.com/usealexa

NOT: Alexa bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

Kişisel erişim
İlk kurulumda uygulama size Alexa'ya tercih ettiğiniz erişim yolunu sorar. Eğer Sesli 
Asistan için Alexa'yı seçerseniz şu iki seçenekten biriyle erişimi seçebilirsiniz:

• Sadece Sesli Asistan butonu.

• Sesiniz ve Sesli Asistan butonu.

SESLİ  ASİSTAN

https://www.amazon.com/usealexa
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Sesinizi kullanın
"Alexa" diyerek başlayın, 
ve şunları söyleyin:

DENEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER SÖYLEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER

Alexa'yla konuşun Ne yapabilirsin?

Müzik çalın

Beethoven çal.
NOT:   Amazon Music öntanımlı müzik servisi 
olarak seçilir. Öntanımlı müzik servisini 
değiştirmek için Alexa uygulamasını kullanın.

Belirli bir yayin servisinden oynat TuneIn'de NPR'ı oynat.

Sonraki şarkıya geçin Sonraki şarkı.

Gününüzü planlayın Hava nasıl?

Alışveriş listene ekle Alışveriş listeme yumurta ekle.

Mesaj gönder
(sadece Alexa'dan-Alexa'ya) Tom'a mesaj gönder.

Daha fazla beceri keşfet Yeni başka ne becerin var?

Alexa'yı durdur Dur.

Uyandırma kelimesini devreden çıkar
Amazon Alexa'nın uyandırma kelimesini devreden çıkarmak için Bose Music 
uygulamasını kullan. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.
NOTLAR: 

• Uyandırma kelimesini devreden çıkardıktan sonra hala Sesli Asistan
butonunu kullanabilirsiniz (sayfa 24'e bakın).

• Uyandırma kelimelerini devreye almak/devreden çıkarmak için
dokunmatik kontrolleri de kişiselleştirebilirsiniz
(sayfa 23'e).

SESLİ  ASİSTAN
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Sesli Asistan butonunu kullanın
Sesli Asistan butonu Amazon Alexa'yı kontrol etmek için kullanılır. Sağ kulaklık 
üstünde bulunmaktadır.

Sesli Asistan butonu

DENEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER NE YAPMALISINIZ

Alexa'yla konuş

Sesli Asistan butonuna basın ve bırakın. Bir ton 
duyduktan sonra talebinizi söyleyin.

Deneyebileceğiniz şeylerin listesi için:
https://www.amazon.com/usealexa

Alexa'yı durdur Sesli Asistan butonuna basın ve bırakın

SESLİ  ASİSTAN

https://www.amazon.com/usealexa
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MOBİL CİHAZ SESLİ KONTROLE ERİŞİN
Kulaklıkların mobil cihazınızdaki sesli kontrole erişmesinizi ayarlayabilirsiniz. 
Ayarlandığında kulaklıkların mikrafonları mobil cihazınızdaki mikrafonların birer 
uzantısı gibi çalışır.

Mobil cihaz sesli kontrole erişmek için Sesli Asistan butonuna basın ve basılı tutun. 
Sesli kontrolün aktif olduğunu belirten bir ton duyacaksınız.

SESLİ  ASİSTAN
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ÖNTANIMLI AYAR AÇIKLAMA

0
Etrafınızı kulaklık takmıyor gibi duyabilin 
diye tam  geçirgenlik sağlar.

5
Trenin uğultusu veya elektrikli bir süpürgenin 
gğrğltüsü gibi çoğu alçak frekans gürültülerini 
bloke eder, ama biraz farkındalık bırakır.

10 Birinci sınıf gürültü giderme etrafınızdaki dış 
gürültülerin neredeyse hepsini yok eder.

NOT: Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını 
kullanın.

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

NOT: Kulaklıkları açtığınızda karşılaşacağınız öntanımlı gürültü giderme seviyesini 
ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın.

GÜRÜLTÜ GİDERME SEVİYELERİNİ AYARLAYIN
Dinleme tercihlerinize ve çevrenize göre gürültü giderme seviyesini seçin. Gürültü 
gidermeyi arttırdıkça istenmeyen gürültüler azalır. Gürültü gidermeyi azalttıkça 
daha fazla dış sesleri duyarsınız.

Seviyeyi Gürültü Kontrol butonuyla ayarlayın (sayfa 32'ye bakın) veya Bose Music 
uygulamasını kullanın.

Gürültü giderme seviyeleri
Tam farkındalık ve sessizliğe yakın ayarlar arasında seçim yapabilirsiniz. 0 
seviyesinde gürültü giderme en düşük seviyesindedir ve tam geçirgenlik sağlar. 10 
seviyesinde gürültü giderme siz dışarısını çok az duyun diye tam olarak devrededir.

İpucu: Bütün gürültü giderme seviyelerine erişim için Bose Music uygulamasını 
kullanın.

Favoriler
Öntanımlı olarak Gürültü Kontrol butonu üç gürültü seviyesi arasında seçim yapar 
(sayfa 32'ye bakın): 0 (tam farkındalık), 5 (biraz farkındalık), ve 10 (tam gürültü 
giderme).

GÜRÜLTÜ GİDERME
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Favori seviyelerinizi kullanın
NOT: Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için Bose Music 
uygulamasını kullanın.

1. Gürültü Kontrol butonuna basın ve bırakın.

Mevcut gürültü giderme seviyesini duyacaksınız.

2. İstediğiniz seviyeyi duyana kadar tekrarlayın.

GÜRÜLTÜ GİDERME
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KONUŞMA MODU
Konuşma modu aynı anda müziğinizi durdurup size tam farkındalık sağlayan 
kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntem size biriyle anında sohbet edebilme veya 
etrafınızla ilgili anında farkındalık sahibi olmanızı sağlar.

Konuşma modunu açın
Gürültü Kontrol butonuna basın ve 1 saniye basılı tutun.

Konuşma modunu kapatın
Herhangi bir butona basın veya dokunmatik alana dokunun.

Kulaklıklar bir önceki gürültü giderme seviyesine döneceklerdir ve 
müziğinizi çalmaya devam edecekler.

GÜRÜLTÜ GİDERME
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ARAMA SIRASINDA GÜRÜLTÜ GİDERME
Arama aldığınızda kulaklıklar mevcut gürültü giderme seviyesinde kalacaktır, ve 
Kendi Sesiniz aktive olacaktır. Kendi Sesiniz kendi konuşmanızı daha doğal olarak 
duymanızı sağlar. Arama sırasında gürültü giderme seviyesini ayarlamak için Gürültü 
Kontrol butonunu kullanın (sayfa 32'ye bakın).

NOTLAR: 

• Kendi Sesiniz'i ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona
Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

• Arama sırasında Konuşma modunu kullanamazsınız.

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

1. Güç/Bluetooth butonuna basın ve sesli uyarı duyana kadar basılı tutun.

Mobil cihaz(lar)ınızın bağlantısı kopacaktır ve her türlü ses kesilecektir.

2. Tercih ettiğiniz gürültü giderme seviyesini ayarlayın (sayfa 32'ye bakın).

GÜRÜLTÜ GİDERME
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KULAKLIKLARI ŞARJ EDİN

1. USB kablosunun ufak tarafını kulaklığın sağ tarafındaki USB-C girişine takın.

2. Diğer ucu bir USB-A şarj aletine veya çalışır durumda olan bir bilgisayara takın.

Şarj ederken, pil ışığı beyaz yanıp söner. Pil tam olarak şarj olduğunda pil ışığı 
sürekli beyaz olarak yanacaktır (sayfa 38'e bakın).

NOT: Şarj sırasında kulaklıklar ses vermez veya gürültü gidermez. 

PİL



3 6  | T UR

Şarj süresi
Kulaklıkların tam olarak şarj olması için 2.5 saat 
şarjda kalmasına izin verin.

NOTLAR: 

• 15-dakikalık bir şarj kulaklıklara 3.5 saatlik güç verir.

• Tam şarj kulaklıklarıa 20 saatlik güç verir.

PİL SEVİYESİNİ DUYUN
Kulaklıkları açtığınız her seferinde sesli bi uyarı size pil seviyesini anons edecektir. 
Kulaklıkları kullanırken pil seviyesi az olduğunda "Battery low, please charge 
now" (Pil seviyesi az, lütfen şarj edin) uyarısını duyacaksınız.

Kulaklıkları kullanırken pil seviyesini duymak için dokunmatik alana bir uyarı duyana 
kadar dokunup parmağınızı kaldırmayın.

NOT: Öntanımlı olarak dokunmatik alana dokunup parmağınızı kaldırmama aksiyonu pil 
seviyesini duyurmak için ayarlanmıştır. Bu aksiyonu kişiselleştirmek için sayfa 36'ya bakın.

PİL
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Bluetooth ışığı

IŞIK AKTİVİTESİ SİSTEM DURUMU

Yavaşça yanıp sönen mavi Bağlanmaya hazır

Yanıp sönen mavi Bağlanıyor

Sürekli mavi Bağlı

Kapalı Bağlanmamış

BLUETOOTH IŞIĞI
Bluetooth ışığı sağ kulaklık üstünde bulunmaktadır ve mobil bir cihaza bağlantının 
durumunu gösterir.

KULAKLIK DURUMU
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PİL IŞIĞI
Pil ışığı kulaklığın sağ tarafında bulunmaktadır ve pil seviyesini gösterir.

Pil ışığı

IŞIK AKTİVİTESİ SİSTEM DURUMU

Sürekli beyaz Ortayla tam şarj arası

Sürekli kırmızı Az şarj

Yanıp sönen kırmızı Şarj edilmeli

Yanıp sönen kırmızı ve beyaz Hata - Bose müşteri servisiyke iletişime geçin

Hızlıca yanıp sönen beyaz Kulaklıklar güncelleniyor

NOTLAR: 

• Şarj ederken pil ışığı beyaz yanıp söner. Kulaklık tam şarj olduğunda pil ışığı sürekli
beyaz yanar.

• Eğer bir Apple cihazına bağlanıldıysa cihaz kulaklığın şarj seviyesini ekranın sağ üst
köşesinde ve bildirim merkezinde gösterir.

• Pil seviyesini aynı zamanda Bose Music uygulamasını kullanarak kontrol
edebilirsiniz.

KULAKLIK DURUMU
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Bluetooth kablosuz teknolojisi, akıllı telefonlar, tabletler ve laptop bilgisayarlar gibi, 
mobil cihazınızdan müzik yayını yapmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik oynatmanız için 
öncelikle cihazı kulaklıklarla eşleştirmeniz gerekmekedir.

MOBİL CİHAZINIZDAKİ BLUETOOTH MENÜSÜNÜ KULLANARAK 
BAĞLANIN

NOT: Kulaklıklarınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için Bose Music uygulamasını 
(sayfa 14'e bakın) kullanarak mobil cihazınızın kurulumunu yapıp bağlayın.

1. Güç/Bluetooth butonuna basın ve "Ready to connect another device" (Başka bir
cihaza bağlanmaya hazır) uyarısını duyana kadar basılı tutun, ve Bluetooth ışığı
yavaşca mavi olarak yanıp sönecektir.

2. Cihazınızda Bluetooth özelliğini devreye alın..

İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

BLUETOOTH  BAĞLANTILAR
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3. Cihaz listesinden kulaklıkları seçin.

İpucu: Bose Music uygulamasında kulaklıklar için girdiğiniz ismi arayın.

Bose NC Headphones 700

Bağlandığınızda “Connected to <mobile device name>” (<cihaz adı>'na 
bağlanıldı) uyarısını duyacaksınız, ve Bluetooth ışığı sürekli mavi olarak 
sürekli yanacaktır.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞINI KESİN
Mobil cihazınızın bağını kesmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

İpucu: Aynı zamanda cihazınızın bağını kesmek için Bluetooth ayarlarını 
kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliğini devreden çıkardığınızda diğer bütün 
cihazlarla bağlantısını keser. 

MOBİL BİR CİHAZA YENİDEN BAĞLANIN
Kulaklıklar açıldığında en son bağlandığı iki cihaza yeniden bağlanmayı 
deneyecektir.

NOTES: 

• Cihazlar menzil (30 ft. veya 9 m) içerisinde olmalı ve açık
olmalıdırlar.

• Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin devrede olduğundan emin
olun.

BLUETOOTH  BAĞLANTILAR
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AYRI BİR MOBİL CİHAZA BAĞLANIN
Kulaklık cihaz listesinde sekiz cihazın bağlantı bilgilerini saklayabilirsiniz, ve 
kulaklıklar aynı anda iki adet cihaza bağlı kalabilir.

Farklı cihazları bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona 
Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

İpucu: Aynı zamanda cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanabilirsiniz (sayfa 
39'a bakın).

NOT: Aynı anda sadece tek bir cihazdan ses yayını yapabilirsiniz.

BAĞLI OLAN İKİ CİHAZ ARASINDA GEÇİŞ YAPIN
1. İlk cihazınızdaki ses yayınını durdurun.

2. İkinci cihazınızdaki ses yayınını oynatın.

KULAKLIK CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN

1. Güç/Bluetooth butonuna basın ve “Bluetooth device list
cleared” (Bluetooth cihaz listesi temizlenmiştir) uyarısını duyana kadar
basılı tutun, ve  Bluetooth ışığı yavaşça mavi yanıp sönecektir.

2. Cihazınızın Bluetooth bağlantı listesinden kulaklığınızı silin.

Bütün cihazlar silinmiştir, ve kulaklıklar yeniden bağlanmaya hazırdır.

BLUETOOTH  BAĞLANTILAR
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AUDIO KABLOSUNU BAĞLAYIN
Kablosuz olmayan cihazlara bağlanmak için veya kulaklığın pili bittiğinde 
bağlanmak için audio kablosunu kullanın.

1. Kabloyu sağ kulaklıktaki 2.5 mm jak girişine takın.

2. Kablonun diğer ucunu cihazdaki 3.5 mm jak girişine takın.

KABLOLU BAĞLANTILAR
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KULAKLIKLARI SAKLAYIN
Kulaklıklar kolay saklama için döner.

1. Kulaklıkların en ufak halleriyle durması için iki tarafı da kısaltın (sayfa 15'e
bakın).

2. Kulaklığın düz durması için iki tarafını da içe doğru döndürün.

Sol kulaklık Sağ kulaklık

KORUMA VE BAKIM
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3. Kulaklıkarı çantası içine düz bir şekilde yerleştirin.

NOT: Kulaklıkları kullanmadığınız zaman kapattığınızdan emin olun.

KORUMA VE BAKIM
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KULAKLIKLARI TEMİZLEYİN
Kulaklıklar periyodik olarak temizlik gerektirebilir.

• Dış yüzeyleri yumuşak, kuru bir bezle silin.

• Kulaklıkların içine veya 2.5 mm jak girişine nem girmesine izin
vermeyin.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar lokal Bose bayinizden temin edilebilir.

SINIRLI GARANTİ
Kulaklıklar sınırlı bir garanti kapsamına girmektedir. global.Bose.com/warranty 
sitesine giderek sınırlı garantiyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kulaklıklarınızın kayıt talimatları için global.Bose.com/register sayfasını ziyaret 
ediniz. Kayıt ettirmemek sınırlı garanti haklarınızı etkilemez.

KORUMA VE BAKIM
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SERİ NUMARA KONUMU
Seri numara şu konumlarda bulunmaktadır:

• Kutunun dış etiketinde.

• Bose Music uygulamasında, Teknik Bilgi altında.

• Sağ kulaklıkta, ince bezin (kumaş kapak) altında.

Kulaklıklardaki seri numarayı okuyun (önerilmez)
1. Sağ kulaklıkta kulaklık yastığının sağ üst kısmını hafifçe çekin.

2. Sağ üstteki ince bezi aşağı doğru bastırarak etiketin olduğu yeri açığa çıkarın.

UYARI: Kulaklıklara zarar vermemek için içindeki komponentlere bastırmamaya veya 
yerinden çıkarmamaya dikkat edin.

İnce bez

Seri numara konumu

KORUMA VE BAKIM
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ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN
Eğer kulaklıklarla problem yaşıyorsanız, önce şu çözümleri deneyin:

• Pili şarj edin (sayfa 35'e bakın).

• Kulaklıkları çalıştırın (sayfa 17'ye bakın).

• Durum ışığını kontrol edin (sayfa 37'ye bakın).

• Mobil cihazınızın Bluetooth bağlantısını (sayfa 39'a bakın) desteklediğinden
emin olun.

• Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemelerini yapın.

• Cihazınızı kulaklıklarınıza yaklaştırın ve etkileşim yaratabilecek cihazlardan
veya engellerden uzaklaştırın.

• Kulaklıkların, mobil cihazın, ve müzik uygulamasının volümünü arttırın.

• Farklı bir mobil cihaz bağlayın (sayfa 39'a bakın).

DİĞER ÇÖZÜMLER
Eğer probleminizi çözemediyseniz aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler 
için belirtilen semptomları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz 
Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM NE YAPMALISINIZ

Kulaklıklar Bluetooth cihazına 
bağlanmıyor

Cihazınızda:

Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: 
worldwide.Bose.com/Support/HP700 

Kulaklıkların cihaz listesini temizleyin (sayfa 41'e 
bakın). Tekrar bağlanın.

Kulaklıkları yeniden başlatın (sayfa 51'e bakın).

Uygulama kurulumunda 
kulaklıklar cevap vermiyor

Bose Music uygulamasını kullandığınızdan 
emin olun.

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 mağazasını inceleyin.

Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan 
kaldırın, ve yeniden indirin (sayfa 14'e bakın).

SORUN GİDERME

• Bluetooth özelliğini kapatıp açın.

• Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden
silin. Tekrar bağlanın (sayfa 39'a bakın).

http://worldwide.Bose.com/Support/HP700
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PROBLEM NE YAPMALISINIZ

Ses yok

Ses yayını olduğundan emin olmak için mobil 
cihazınızda Oynat'a basın.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses 
oynatın.

Cihazınızda direkt olarak saklanan ses içeriğini 
oynatın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

Eğer iki cihaz bağlıysa ilk cihazı durdurun ve diğer 
mobil cihazdan oynatın.

Eğer iki cihaz bağlıysa cihazları kulaklıkların 
menziline (30 ft. veya 9 m) yerleştirin.

Ses yok (kablolu bağlantı)

Ses kablosunun iki tarafının da bağlantısından emin 
olun.

Ses yayını olduğundan emin olmak için mobil 
cihazınızda oynata basın.

Farklı bir uygulamadan veya müzik servisinden ses 
oynatın.

Cihazınızda direkt olarak saklanan ses içeriğini 
oynatın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

Kötü ses kalitesi

Rüzgarlı bir ortamdaysanız gürültü giderme 
seviyesini ayarlayın (sayfa 31'e bakın).

Farklı bir ses parçası deneyin.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses 
oynatın.

İkinci cihazın bağını koparın.

Cihazınızdaki veya ses uygulamasındaki her türlü 
ses iyileştirme özelliğini kapatın.

Cihazınızda:

Kulaklıklar şarj olmuyor

USB kablosunun kulaklıktaki portla doğru şekilde 
hizalandığından emin olun.

Ses kablosunun iki tarafının da bağlantısından emin 
olun.

Kulaklıklar yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz 
kaldıysa kulaklıkların oda sıcaklığına dönmesine izin 
verin ve yeniden şarj edin.

Farklı bir USB-A şarj adaptörü, USB kablosu, veya 
AC (şebeke) güç kaynağı deneyin.

SORUN GİDERME

• Bluetooth özelliğini kapatıp açın.

• Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden
silin. Tekrar bağlanın (sayfa 39'a bakın).
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PROBLEM NE YAPMALISINIZ

Gürültü giderme ayarlanamıyor
Gürültü Giderme butonunu kullanıyorsanız, gürültü 
giderme seviyesini ayarlamak için Bose Music 
uygulamasını kullanmayı deneyin.

Mikrafon ses almıyor

Kulaklığın ön tarafındaki mikrafon deliklerinin 
bloke edilmediğinden emin olun.

Başka bir arama deneyin.

Başka bir uyumlu cihazı deneyin.

Mikrafonun sessiz duruma getirilmediğinden 
(sayfa 22'ye bakın) emin olun.

Cihazınızda:

• Bluetooth özelliğini kapatıp açın.

• Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden
silin. Tekrar bağlanın (sayfa 39'a bakın).

Telefon konuşmaları için gürültülü 
bir ortam

Kendi Sesiniz'i ayarlamak için Bose Music 
uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar 
menüsünden ulaşabilirsiniz.

Başka bir gürültü giderme seviyesi deneyin.

Kulaklıklar dokunmatik 
kontrollere cevap vermiyor

Sağ kulaklığın ön tarafındaki dokunmatik alana 
dokunduğunuzdan emin olun (sayfa 18'e bakın).

Ellerinizin kuru olduğundan emin olun.

Eldiven giyiyorsanız dokunmatik kontrol alana 
dokunmadan önce eldivenlerinizi çıkarın.

Çok dokunmalı fonksiyonlar için dokunma gücünde 
farklılıklar yaratın.

SORUN GİDERME
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PROBLEM NE YAPMALISINIZ

Sesli duyuru dili yok
Sesli duyuruları kişiselleştirmek veya devreden 
çıkarmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu 
opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

Google Assistant'ınınız 
cevap vermiyor

Google Assistant'ın Bose Music uygulamasında 
(sayfa 24'e bakın) kurulduğundan emin olun.

Mobil cihazınızı bir Wi-Fi veya hücresel data ağına 
bağlayın.

Google Assistant'ın kullanılabildiği bir ülkede 
olduğundan emin olun.

Google Assistant uygulamasının en güncel 
sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Mobil cihazınızın uyumlu olduğundan emin olun: 
https://support.google.com/headphones

Daha fazla destek için:
https://support.google.com/headphones

Alexa cevap vermiyor

Alexa'nın Bose Music uygulamasında (sayfa 24'e 
bakın) kurulduğundan emin olun.

Mobil cihazınızı bir Wi-Fi veya hücresel data ağına 
bağlayın.

Alexa'nın kullanılabildiği bir ülkede olduğundan 
emin olun.

Uyandırma kelimesinin devrede olduğundan emin 
olun (sayfa 28'e bakın).

Amazon Alexa uygulamasının en güncel sürümünü 
kullandığınızdan emin olun.

Mobil cihazınızın uyumlu olduğundan emin olun.

Daha fazla destek için:  
https://www.amazon.com/usealexa

SORUN GİDERME
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KULAKLIKLARI YENİDEN BAŞLATIN
Kulaklıklar tepkisizse yeniden başlatabilirsiniz. Kulaklıkları yeniden başlatmak ayarları 
veya bağlanılan cihazların bilgisini temizlemez.

NOT: USB kablosunu talimat almadan kulaklığa takmayın.

1. Bütün kabloları kulaklıktan çıkarın.

2. USB kablosunun bir ucunu USB-A şarj adaptörüne veya çalışmakta olan bir
bilgisayara takın.

3. USB kablosunun ufak kısmını sağ kulaklıktaki USB-C girişine takarken Güç/
Bluetooth butonuna basın ve basılı tutun.

4. Güç/Bluetooth butonunu Bluetooth ışığı mavi renkte yanıp sönerken bırakın.

SORUN GİDERME
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