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Önemli Güvenlik Talimatları
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve gelecekte
basvurmak üzere saklayın.

Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı 
sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski
oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı 
uyarır.

Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, sistem üzerinde 
işaretlendiği gibi, kullanıcıya bu kullanım kılavuzu
içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma 
ve bakım talimatlarına işaret eder.

UYARILAR:
•  Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur 

veya neme maruz bırakmayın.
•  Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın 

ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine veya yanına 
koymayın. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi sıvıların sistemin 
herhangi bir kısmına dökülmemesi için özen gösterin. Sıvılarla 
temas, arıza ve/veya yangınlara neden olabilir.

•  Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili yutmayınız, 
kimyasal yanık riski taşır. Bu ürünle birlikte gelen uzaktan 
kumanda bir düğme pil içerir. Eğer düğme pil yutulursa sadece 
2 saat içerisinde ciddi iç organ yanıklarına ve ölüme sebep olabilir. 
Eğer pil bölümü güvenli bir şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı 
bırakın. Eğer pilin yutulduğunu veya vücüdun herhangi bir yerine 
girdiğini düşünüyorsanız en kısa zamanda tıbbi yardım alın.Eğer 
yanlış değiştirilir veya kullanılırsa patlayabilir veya bir yangın veya 
kimyasal yanığa neden olabilir. Şarj etmeyin, parçalamayın, 212°F 
(100°C) üzerinde ısıtmayın, veya yakarak imha etmeyin. Sadece 
ajans onaylı (örneğin UL) CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil 
ile değiştirin. Kullanılmış pilleri hemen atın.

•  Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız 
açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.

•  Elektrik çarpması riskini azaltmak için, elektrik fişinin geniş 
bıçağını elektrik prizinin geniş açıklığı ile eşleştirin. Sonuna 
kadar soktuğunuzdan emin olun.

UYARI: Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal 
implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda 
emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

UYARI: Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermek-
tedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

DİKKAT:
•  Sistem ve aksesuarları üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın. 

İzinsiz yapılan değişiklikler güvenlik, mevzuata uygunluk ve 
sistem performansını tehlikeye atabilir. 

•  Uzun süre yüksek volümde müziğe maruz kalmak işitme kaybına 
yol açabilir. Kulaklık kullanırken, özellikle uzun süreli kullanımlarda, 
aşırı yüksek volüm seviyelerinden kaçınmanızı öneririz.

•  Burada belirtilenlerin dışında süreç kontrolleri veya ayarları veya 
performansı kullanılması durumunda dahili lazer bileşeninden
radyasyona maruz kalma riski bulunmaktadır. Kompakt disk 
oynatıcısı kalifiye servis personeli dışında kimse tarafından
ayarlanmamalı veya tamir edilmemelidir.

Notlar:
•  Ürün etiketi ürünün altında bulunabilir.
•  Bu ürün iç mekanlarda kullanılmalıdır. Açık havada, eğlence 

araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanılmak üzere tasarlan-
mamış veya test edilmemiştir.

•  Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını 
kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı kesme 
aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.

Lütfen kullanılmış pilleri yerel yürütmeliklere uygun 
bir şekilde atın. Yakarak imha etmeyin.

Klas 1 lazer ürün
Bu CD çalar, EN/IEC 60825’e göre KLAS 1 LAZER ÜRÜN olarak 
sınıflandırılmıştır. KLAS 1 LAZER ÜRÜN etiketi ünitenin altında 
bulunmaktadır.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Talimatların tümüne uyun.
5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma deliklerini kapamayın. Ürünü, üreticinin 

talimatlarına uygun olarak kurun.
8. Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları veya 

ısı üreten diğer cihazların (amfiler dahil) yanına kurmayın. 
9. Elektrik kablosunu üzerinde yürünmesine ve özellikle fişlerde, 

priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktada sıkışmalara karşı 
koruyun. 

10. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuar-
ları kullanın. 

11.  Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanıl-
madığı durumlarda fişten çekin. 

13. Tüm onarım hizmetleri için yetkili personele başvurun. Ürünün, 
elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması, cihazın üstüne sıvı 
dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın 
yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir 
şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından 
kaynaklanan hasar durumlarında yetkili servise başvurulması 
gerekir.

• Wave® SoundTouch™ ™ müzik sistemi (sistem ve SoundTouch
ünitesi kombinasyonu, veya SoundTouch  ünitesinin kendisi) ™  
Bose’dan temin edilebilecek olan kabine-altı/duvar askı aparatı
ile kullanılmamalıdır.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dö-
nüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerek-
tiği anlamına gelir. Doğru şekilde atma ve geri dönüşüm doğal 
kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. 

Bu ürünü atma ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel 
belediyeniz, imha servisi veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile 
iletişime geçin.



Türkçe - 3

Mevzuat Bilgisi

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 ddaha 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 sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Bu cihaz genel nüfus için FCC ve Industry Canada tarafından 
belirlenmiş RF radyasyona maruz kalma limitlerine uyumludur. 
Bu ekipman başka herhangi bir anten veya vericiler ile birlikte 
kullanılmamalı veya aynı ortamda bulunmamalıdır.
Bu cihaz, Industry Canada lisans dışı RSS standartları 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.

Ürün data günlüğü
Bu sistem, Bose’a ürünün kullanımı ve zaman içinde performansı 
ile ilgili yardımcı olması için tasarlanmış bir ürün data günlüğüne 
sahiptir. Ürün data günlüğü, volüm seviyeleri, açma/kapama datası, 
kullanıcı ayarları, kaynak girişleri, güç çıkışı ve kurulum datası gibi, 
fakat bunlarla sınırlı olmayan bazı teknik data ve kullanım geçmişini 
kaydeder. Bu datayı, sisteminiz ile ilgili size daha iyi servis ve destek 
vermek için ve ürün tasarımını iyileştirmek için kullanabiliriz. Ürün 
data günlüğü tarafından sakalanan datayı okumak için özel ekipmana 
gerek vardır ve bu tarz data sadece Bose tarafından, sisteminiz, 
Bose’a servis için geri gönderildiğinde veya ürün iade edildiğinde 
alınır. Ürün data günlüğü sizin hakkınızda tanınabilir herhangi bir 
kişisel bilgi toplamaz, ve sisteminizi kullanırken kullandığınız herhangi 
bir medya içeriğin başlığını, türünü veya onunla ilgili başka bilgileri 
kaydetmez.SoundTouch™ Kablosuz Adaptör için: Bu ekipman, bu cihaz ve 

vücudunuz arasında en az 20 cm (8 in.) mesafe olacak şekilde 
kurulmalı ve kullanılmalıdır.
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Mevzuat Bilgisi
Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın
Yeni Wave® SoundTouch™ müzik sisteminizin seri numarasını 
aşağıdaki alana kaydedin. Seri ve model numaraları panelin 
altında bulunabilir.

Seri numarası:  ________________________________________

Model numarası:  _______________________________________

Satın alma tarihi:_______________________________________

Ürün faturasını bu kullanma kılavuzu ile saklamanızı öneririz.

Üretim tarihi: Seri numarasındaki kalın harfle yazılmış olan dört 
rakam üretim tarihini belirtir. İlk rakam üretim senesidir; “5” 2005 
veya 2015’tir. 2-4 arası rakamlar ay ve gündür; “001” 1 Ocak’tır 
ve “365” 31 Aralık’tır.

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

AB İthalatçısı: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross,  
İrlanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Tayvan Şubesi, Room 905, 9F, Worldwide 
House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Tayvan, 105

Wave müzik sistemin belirgin tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli markasıdır.

App Store, Apple Inc.’in servis markasıdır.
Amazon, Kindle ve Fire, Amazon.com, Inc. veya şubelerinin ticari markalarıdır.
Android ve Google Play, Google Inc.’ın ticari markalarıdır. 
Bluetooth ® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation 
tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

© 2015 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önden yazılı izin alınmaksızın basılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz veya 
başka şekillerde kullanılamaz.

iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.’ın tescilli ticari markasıdır.

Bu ürün 3. parti lisanslarına maruz olan Spotify yazılım

Bu ürün Microsoft’un bazı fikri mülkiyet hakları tarafından koruma altındadır. Microsoft’tan lisans olmadan 
bu teknolojilerin bu ürün dışında kullanımı veya dağıtımı yasaktır.

ını kullanır. Bu lisanslar aşağıdaki adreste bulunabilir.
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify, Spotify AB’nin tescilli ticari markasıdır.
SoundTouch ve kablosuz nota tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari 
markalarıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance
Windows Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. 

®’ın tescilli ticari markasıdır.
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Sistemi Uygulamayı Kullanarak Kontrol Etme

 düğmesini kullanma
Bu çok fonksiyonlu düğme sisteminizden daha fazla kaynak ile daha 
fazla müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.
• Sistemde SoundTouch™ kaynağına erişim sağlar
• Sisteme bağlı bir

yapabilirsiniz
Bluetooth ® özellikli cihazdan müzik yayını 

• AUX konektörüne bir ses cihazı bağlayabilirsiniz
SoundTouch™ (  ), Bluetooth  (  ), ve AUX (         ) kaynakları
arasında geçiş yapmak için        düğmesine basın.

SoundTouch™
Uzaktan kumandayı kullanarak, çalma kontrolleri ve Ön ayarlar 
gibi sistemde SoundTouch™ özelliklerinin bir kısmını kontrol  
edebilirsiniz. İnternet radyosu, müzik servisleri ve müzik arşivinize 
erişim gibi SoundTouch™’ın tam kontrolü için “SoundTouch™ 
uygulamasını kullanma” bölümüne başvurun.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi

AUX kaynağı

SoundTouch™ uygulamasını kullanma

Sistem kullanımı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, 
Yardım İpuçlarını veya Uygulama içi yardımı kullanın. 

SoundTouch™ uygulaması, SoundTouch™’ı bilgisayarınızdan, akıllı 
telefonunuzdan veya tabletinizden kurmanızı ve kontrol etmenizi 
sağlayan bir yazılım uygulamasıdır. Uygulamayı kullandığınızda, 
akıllı cihazınız SoundTouch™ sisteminizin bir uzaktan kumandası olur.
Uygulama, SoundTouch™ ayarlarını yönetmenizi, müzik servisleri 
eklemenizi, lokal ve global İnternet radyo istasyonlarını keşfetmenizi, 
ön ayarlar oluşturma ve değiştirmenizi, sistemden müzik yayını 
dinlemenizi, o anda ne çaldığını görmenizi ve çok daha fazlasını 
sunar.
SoundTouch™ uygulamasını kullanarak ağınız üzerinden sistem 
kurulumunu yaptıktan sonra, müzik yayınlarını keşfetmek ve ön 
ayarları kişiselleştirmek için hazır olursunuz.

Uygulama içi yardım
SoundTouch™ kullanımı hakkında yardım makaleleri içerir.
1. Cihazınızda uygulamayı açmak için           ikonunu seçin.

EXPLORE (KEŞFET) panelinden HELP (YARDIM) 
seçeneğini seçin.

2. 

Başka bir akıllı cep telefonu, tablet veya 
bilgisayar kullanarak sistemi kontrol etme
SoundTouch™ sistemini evinizdeki Wi-Fi® ağına kurduktan sonra,
sistemi aynı ağ üzerindeki herhangi bir akıllı cep telefonu, tablet 
veya bilgisayardan kontrol edebilirsiniz.
1. Cihazı sisteminizle aynı ağa bağlayın.
2. SoundTouch™ uygulamasını cihaza indirin ve yükleyin:

•  Eğer bir akıllı cep telefonu veya tabl
8. sayfaya başvurun.

et kullanıyorsanız, 

•  Eğer bir bilgisayar kullanıyorsanız bir
aşağıdaki adrese gidin:

 tarayıcı açın ve 

 SoundTouch.com/app

1. Bir tarayıcı ekranı açın..
2. Adres alanına, SoundTouch.com yazın.

Yardım alma

Kullanma kılavuzları, makaleler, ipuçları, özel dersler, bir video 
arşivi ve soru ve cevaplarınızı paylaşabileceğiniz sistem sahip-
lerinden oluşan bir topluluğu kapsayan bir kullanıcı destek 
merkezine erişim sağlar.

 SoundTouch.com  

Sisteminiz, size Bluetooth özellikli cihazlardan sisteminize müzik 
yayını yapabilmenizi sağlayan Bluetooth kablosuz teknolojisine 
sahiptir. Sisteminiz daha önceden eşleşip bağlandığı sekiz cihazı 
eşleştirme listesinde hafızasında tutar.
Daha fazla bilgi için 13. sayfaya başvurun.

AUX kaynağı sisteminizin AUX konektörüne bağlı bir ses 
cihazından müzik çalmanızı sağlar. 3.5 mm stereo kablo fişine
sahip bir stereo kablosuna (sistemle birlikte gelmez) ihtiyacınız 
vardır.
Daha fazla bilgi için 19. sayfaya başvurun.
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Wi-Fi
dışı bırakır.

® özelliğini devre dışı bırakmak Bluetooth ® özelliğini de devre 

1. Ünitenin Kontrol düğmesine basın ve 8-10 saniye için basılı tutun.
2. Wi-Fi göstergesi kapandığında Kontrol düğmesini bırakın.

Sistemi uzaktan kumandayı kullanarak açın.

SoundTouch™ ünitesini sıfırlama

Gelişmiş Özellikler

Wi-Fi® özelliğinin devre dışı bırakılması

Wi-Fi® özelliğinin tekrar etkinleştirilmesi

SoundTouch™ ünitesini tekrar başlatma
SoundTouch™ ünitesinin arkasında, Kontrol düğmesine basın ve 
10 saniyeden uzun süre basılı tutun, sonra bırakın. Bir kaç saniye 
sonra ünite tekrar açılmalı ve ağınıza bağlanmalıdır.
Not:  Yeniden başlatmak SoundTouch™ ön ayarlarını veya 

hafızadaki ağ bilgilerini etkilemez.

SoundTouch™ ünitesini fabrika ayarlarına geri çevirme, tüm  
SoundTouch™ kaynak bilgilerini ve ağ şifrelerini sistemden siler ve
orijinal fabrika ayarlarını geri ayarlar.
Not:  Bu sıfırlama fonksiyonu SoundTouch™ ön ayarlarınızı ve ağ 

şifrelerini hafızadan siler. FM ve AM ön ayarlarınızı etkilemez.

1. SoundTouch™ ünite kablosunun Bose link konektörüne 
takılı olduğundan emin olun.

2. Sistemin fişini elektrik prizinden çekin.
3. SoundTouch™ ünitesinin arkasındaki Kontrol düğmesine 

 basın ve basılı tutun.
4. Kontrol düğmesine basıp, basılı tutarken sistemin elektrik

fişini tekrar prize takın.
5. Kontrol düğmesini beş saniye boyunca basılı tutun ve bırakın.

Sistem yeniden başlar.
6. Bilgisayarınızda SoundTouch™ uygulamasını başlatın ve sistemi

ağınıza ekleyin (sayfa 8’e başvurun).
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Sorun giderme

Sorun Yapılması gerekenler
Sistem çalışmıyor • Sistemin elektrik fişini bir prize takın.

• Elektrik fişini prizden çekin, 10 saniye bekleyin ve tekrar takın. Bu, sistemi sıfırlayacaktır.
• Sistemi açmak için sistemin üzerindeki dokunmatik alana dokunun (bkz. sayfa 10).

Ağ kurulumu
tamamlanamıyor

• Sistemin elektrik fişini bir prize takın.
• SoundTouch™ ünitesini Bose link konektörüne takın ve sistemi çalıştırın.
• Doğru ağ ismini seçin ve şifrenizi girin.
•  Cihazı ve SoundTouch™ sitemini aynı Wi-Fi® ağına bağlayın.
• Sistemi yönlendiricinin menzili içinde bir yere yerleştirin.
• Kurulum için kullandığınız cihazın (mobil veya bilgisayar) Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
• Eğer ağ ismi belirmezse veya gizli ise, CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK (Ev Wi-Fi ağına bağlan) ekranında 

Manually Connect to Another Network (Başka bir ağa manüel olarak bağlan) seçimini yapın.
• Diğer uygulamaları kapatın.
• Eğer kurulum için bir bilgisayar kullanıyorsanız, SoundTouch™ uygulaması ve SoundTouch™ Müzik Sunucu’sunun izinli olup 

olmadığını görmek için firewall ayarlarınızı kontrol edin.
• www.SoundTouch.com adresine girmeye çalışarak internet bağlantınızı kontrol edin.
• Mobil cihazınız veya bilgisayarınızı ve yönlendiricinizi yeniden başlatın.
• Uygulamayı silin, sistemi sıfırlayın ve kurulumu yeniden başlatın.

Ağa bağlanılamıyor • Eğer ağ bilgileriniz değiştiyse veya sisteminizi başka bir ağa bağlamak istiyorsanız, uygulamanın yardım bölümüne başvurun.
• Ağa Ethernet kablosu kullanarak bağlanın.

Ses yok • Volümü arttırın.
• Mute  düğmesine basın.
• CD’yi çıkarın ve tekrar takın.
• SoundTouch™’ı dinlemek için        düğmesine basın.

• SoundTouch™ ünitesinin Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
• AUX IN konektörüne bağlı bir harici kaynağı dinlemek için  düğmesine basın.
• Harici kaynağı çalıştırın ve volümü arttırın.
• Kulaklıklarla sistemin bağlantısını kesin (kulaklıkları sisteme takmak hoparlörleri sessize alır).
• Sistemi olası parazit kaynaklarından uzağa alın (mikrodalga, kablosuz telefon, vs.).
• Diğer ses veya video yayını uygulamalarını durdurun.
• Mobil cihazınızı hoparlöre yakınlaştırın ve parazit kaynakları veya engellerden uzaklaştırın.
• Sistem veya ses cihazını kablosuz yönlendiriciye veya ulaşım noktasına doğru yakınlaştırın. 

çalınamıyor
Bluetooth® sesi Bluetooth özellikli cihaza bağlanılamıyorsa:

Sistemde:
• Bir cihaz eşleştirin (bkz. sayfa 13).
• Sistemin eşleştirme listesini uygulama üzerinden temizleyin.
• Başka bir cihaz eşleştirmeyi deneyin.
Mobil cihazınızda:
• Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.
• Hoparlörü Bluetooth menüsünden silin. Yeniden eşleştirin.
• Bluetooth özellikli cihazınızın dokümanlarına başvurun.

Kötü ses kalitesi Eğer bir AUX kaynağı dinliyorsanız, bir stereo kablo kullandığınızdan ve bu kablonun tamamen takılı olduğundan emin olun.
•
•

Eğer bas çok fazla veya azsa, kurulum menüsünü kullanarak sistemin bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 21).
Uzaktan kumanda
 tutarsız çalışıyor 
veya çalışmıyor

AM çekimi güçsüz

FM çekimi güçsüz • Elektrik kablosunu uzatabildiğiniz kadar uzatın. Elektrik kablosu FM anteni görevi görür (bkz. sayfa 14).

CD çalmıyor • CD kaynağını seçin veya  düğmesine basın. Ekranda CD ikonu belirir.

Koruma ve Bakım

•  Uzaktan kumandayı sisteme daha yakın bir yerden kullanın.
•  Uzaktan kumanda pilinin pozitif (+) kutubu yukarı bakar şekilde olduğundan emin olun.
•  Uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
•  Floresan oda ışığı, güneş ışığı, veya lens üstündeki toz ve kir yüzünden parazit olmadığından emin olun.
•  Sistemi başka bir yerde deneyin.

 Sistemi çok az bir tarafa, sonra diğer tarafa çevirerek entegre AM antenini ayarlayın.
•
•

 Üniteyi TV, buzdolabı, halojen lamba, dimmer anahtarı veya elektrik paraziti üreten diğer elektronik
 cihazlardan uzak bir yere yerleştirin.

•  Eğer iki öneri de işe yaramazsa, zayıf AM sinyali olan bir alanda bulunuyor olabilirsiniz.

•  CD’nin etiketi üste gelecek şekilde takılı olduğundan emin olun.
•  Disk yüzeyinin temiz olduğundan emin olun. Değilse temizlemeyi deneyin.
•  Başka bir disk deneyin.
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Ek: Bir Bilgisayar Kullanarak Kurulum

Önemli kurulum bilgisi
• Dilerseniz sisteminizi bir akıllı telefon veya tablet yerine bilgisayar 

kullanarak da kurabilirsiniz.
• Sistem ile birlikte gelen USB kablosuna ihtiyacınız olacak.
• Wi-Fi® ağınıza bağlı bir bilgisayar kullanın.
• Uygulama sizden USB kablosunu bağlamanızı isteyene kadar 

kabloyu bağlamayın.
• Müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarı kullanın.

Kurulum için bir masaüstü bilgisayar kullanma
Eğer masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız, sistem kurulumu için 
sistemi bilgisayara yaklaştırın. Geçici olarak USB kablosunu 
bilgisayardan sisteme bağlamanız gerekmektedir. Sonrasında, 
sistemi nihai konumuna yerleştirebilirsiniz.

Sistemi bir bilgisayar kullanarak kurma
1. Sistemi ünitenin üzerine yerleştirin (bkz. sayfa 7).
2. Bilgisayarınızda, bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin:

SoundTouch.com/app
İpucu: Müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarı kullanın.

3. SoundTouch™ uygulamasını indirin ve çalıştırın.
4. Sistemi evinizin ağına bağlayın (bkz. sayfa 8).

Uygulama sizi kurulum sırasında yönlendirir.
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