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Önemli Güvenlik Talimatları
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR:
•  Kulaklıkları yüksek bir ses seviyesinde uzun bir süre kullanmayın.

 -  İşitmenize zarar vermeyi önlemek için, kulaklıkları rahat, orta bir ses seviyesinde 
kullanın.

 -  Kulaklıkları kulaklarınıza yeleştirmeden önce cihazınızın ses seviyesini alçaltın, 
sonrasında rahat bir dinleme seviyesine ulaşana kadar yavaşça sesi yükseltin.

•   Bisiklete binmek veya trafik, şantiye veya demir yolları içinde veya yakınında yürümek
gibi, dikkatinizi gerektiren aktiviteler sırasında kulaklıklarınızı kullanıyorsanız kendinizin 
ve başkalarının güvenliğine dikkat edin. Alarmlar ve uyarı sinyalları dahil, etrafınızdaki 
sesleri duyabildiğinizden emin olmak için kulaklıkları çıkarın veya ses seviyesini 
ayarlayın.

•     Aşırı ısınma nedeniyle yanıklar gibi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara sebep 
olabileceğinden, mobil telefon adaptörlerini kulaklıklarınızı uçak koltuklarının jaklarına 
bağlamak için kullanmayın.

•   Eğer ısınma hissi duyarsanız veya ses kaybı olursa kulaklıkları çıkarın ve bağlantıyı
kesin.

•   Suya dalmayın veya uzun süre suya maruz bırakmayın, veya yüzmek, su kayağı, 
sörf gibi su sporları yaparken kullanmayın.

•   Cihazın üzerine veya yanına mum gibi herhangi bir çıplak alev kaynağını koymayın.
•   Kulaklık açıklıklarının temiz olduğu ve tıkalı olmadığından ve kulaklığın için herhangi 

bir nemin girmediğinden emin olun.

Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını 
nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza 
danışın.
Bu ürün, yürürlükteki tüm AB Direktiflerinin koşullarına uygundur. 
Uygunluk Beyanının tamamı www.Bose.com/compliance adresinde 
yer almaktadır. 

Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm için 
uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun 
atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya 
yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla 
bilgi için, yerel belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız mağaza 
ile iletişime geçin.

Sınırlı Garanti
Bose® kulaklığınız sınırlı garanti altındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajda yer alan 
ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kaydedildiği hakkındaki talimatlar için lütfen karta 
bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı garanti haklarınızı değiştirmez.

Bu ürün için verilen garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda için geçerli değildir. 
Avustralya ve Yeni Zelanda garanti detayları için www.bose.com.au/warranty veya 
www.bose.co.nz/warranty sayfalarını ziyaret edin.

© 2015 Bose Corporation. Önceden yazılı izin alınmadan bu belgenin hiçbir kısmı çoğaltılamaz, değiştirilemez, 
dağıtılamaz veya başka şekilde kullanılamaz.
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Üretim Tarihi: Seri numarasının ilk altı çizili rakamı üretim senesini belirtir; “5” 2005 
veya 2015’tir.
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 Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min 
Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Tayvan, 105

iPad, iPhone, ve iPod, Apple Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde 
tescillidir. “iPhone” ticari markası Aiphone K.K. tarafından lisansla kullanılmaktadır.

Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın:
Seri ve model numarası garanti kartında bulunabilir.

Seri numarası __________________________________________________________________

Model numarası ________________________________________________________________

Satın alma tarihi ________________________________________________________________

Satın alma fişinizi bu kullanma kılavuzu ile saklamanızı öneririz.

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve Içerikleri
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 0 0 0 0 0
Metal parçalar X 0 0 0 0 0
Plastik parçalar 0 0 0 0 0 0
Hoparlörler X 0 0 0 0 0
Kablolar X 0 0 0 0 0

O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan b
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.  

u toksik veya 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.

“Made for iPod” (iPod için Üretildi), “Made for iPhone” (iPhone için Üretildi), ve “Made for iPad” (iPad için
Üretildi) elektronik bir aksesuarın özellikle iPod, iPhone veya iPad cihazına bağlanmak için tasarlandığı
anlamına gelmektedir ve Apple performans standartlarını karşılamak için geliştirici tarafından sırasıyla
onaylanmıştır. Apple bu cihazın işletiminden veya guvenlik ve duzenleme standartlarıyla uyumluluğundan
sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile birlikte kullanılması, kablosuz performansı etkileyebilir.
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Teşekkürler
Belli iPhone, iPod ve iPad modelleri için üretilmiş olan Bose  SoundTrue  II kulak-® ®

çevresi kulaklıkları tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kulaklıklar size cihazınıza 
kolay erişim ve daha fazla kontrol sağlamak için tasarlandılar.
Bose SoundTrue II kulak-çevresi kulaklıklar ile, kendinizi müziğinize kaptırabilir ve 
saatlerce konforunu yitirmeyen bir kulak-çevresi yerleşimin tadını çıkarabilirsiniz.

Bileşenler

Değiştirilebilir
kulaklık yastıkları

Ayarlanabilir
kafa bandı

3.5 mm 
konektör

Kumanda ve
mikrofon

Çıkarılabilir
ses kablosu

2.5 mm 
konektör
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Kulaklıkları takma
Sol (L) ve sağ (R) kulak kepçelerini tanımlayan işaretleri kullanarak kulaklığı takın.
Kafa bandını kafanızda rahat duracak ve kulaklık yastıklarını kulaklarınızı rahat
saracak şekilde ayarlayın.

Cihazınıza bağlanma
Küçük (2.5 mm) konektörü sol kulaklıkta bulunan girişe sıkıca takın. Diğer büyük
(3.5 mm) konektörü de sıkıca cihazınızın standart kulaklık konektörüne takın.
Bu bağlantıları yaparken bir klik sesi duymanız veya hissetmeniz gerekmektedir.

Kulaklıkları cihazınız ile kullanma
Kulaklıklar, belli iPhone, iPod ve iPad modellerinin rahat bir şekilde kontrol edilmesi
için entegre mikrofonu olan küçük bir uzaktan kumandaya sahiptir.
Not: Bazı cihazlar veya uygulamalar için tüm kontroller kullanılamayabilir.

Kulaklık kontrolleri

1x

1x
2x
3x

Cevapla/Sonlandır

Volüm +

Volüm -
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Temel fonksiyonlar

İçerik dinleme fonksiyonları

Sesi yükseltmek + düğmesine basın ve bırakın.
Sesi alçaltmak – düğmesine basın ve bırakın.
Çağrı cevaplamak Gelen bir çağrı olduğunda, cevap 

vermek için Cevapla/Sonlandır  
düğmesine basın ve bırakın.

Çağrı sonlandırmak Cevapla/Sonlandır düğmesine basın 
ve bırakın.

Gelen çağrıyı reddetmek Cevapla/Sonlandır düğmesine yaklaşık 
iki saniye basın ve bırakın.

Gelen yada bekleyen bir çağrıya geçme
ve mevcut çağrıyı beklemeye alma

Bir çağrıdayken, Cevapla/Sonlandır
düğmesine bir kez basın ve bırakın.
İlk çağrıya geri dönmek için tekrar basın
ve bırakın.

Gelen veya bekleyen bir çağrıya geçme
ve mevcut çağrıyı beklemeye alma

Bir çağrı sırasında, Cevapla/Sonlandır
düğmesine yaklaşık iki saniye basın ve
bırakın.

 

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

Bir şarkı veya video çalma veya 
duraklatma

Cevapla/Sonlandır düğmesine basın ve
bırakın.

Sonraki bölüme ya da şarkıya atlama Cevapla/Sonlandır düğmesine iki kez
hızlıca basın ve bırakın.

 

Hızlı ileri sarma Cevapla/Sonlandır düğmesine iki kez 
hızlıca basın ama ikinci kere bastığınız-
da basılı tutun.

 
 

Bir önceki bölüme veya şarkıya atlama Cevapla/Sonlandır düğmesine üç kez
hızlıca basın ve bırakın.

 

Geri sarma Cevapla/Sonlandır düğmesine üç kez 
hızlıca basın ama ikinci kere bastığınız-
da basılı tutun.
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Kulaklıkları katlama
Kulaklıklar katlanarak kolay taşınmaları ve daha az yer kaplamaları için dönen 
kulaklıklar kullanır.
Dikkat:  Kulaklıklar sadece tek yöne doğru dönmektedir. Kulaklıkları ters yöne 

doğru çevirmeye zorlamak kulaklıklara zarar verebilir.

Kulaklık tamponlarının tekrar takılması

altına geçmiş bir montaj yakası tarafından tutulur. Eğer bir kulaklık tamponu kısmen 
veya tamamen yerinden çıkarsa, kulaklık tamponunu kulaklığa geri takmak için montaj 
yakasını itin. Parmağınızı veya tırnağınızı kullanarak, montaj yakasının kenarının 
çevresine bastırın ve kulaklık etrafına tamamen geçtiğinden emin olun.

Kulaklık tamponları, her bir kulaklık iç kenarı etrafına yerleştirilmiş 8 küçük tırnağın 



Kulaklıkların Kullanımı

Türkçe - 9

Sorun giderme
Kulaklıklarınızı kullanırken herhangi sorun yaşarsanız, aşağıdaki sorun giderme  
talimatlarını uygulamayı deneyin. Hala yardıma ihtiyacınız olursa, Bose Müşteri 
Hizmetlerini arayın.

Sorun Yapılması gerekenler
Ses yok veya sadece bir kulaklıkta
ses var

•  Ses kablosunun her iki tarafının da
sıkıca takılı olduğundan emin olun.

•  Başka bir ses cihazı deneyin.
Bozuk baslar •  Her iki kulaklık yastığının sağlam olarak

yerine oturduğundan emin olun.

Şekli bozuk yastıklar •  Nötr pozisyonda bir iki dakika bekledikten
sonra yüksek yoğunluktaki yastık süngeri
kendi formuna geri dönecektir.

Mikrofon sesi algılamıyor •  Kulaklık girişinin kulaklık jakına iyice
oturmuş olduğundan emin olun.

•  Mikrofonunun engellenmiş veya
kapanmış olmadığından emin olun.

•  Uyumlu bir cihaz kullandığınızdan 
emin olun.

Mikrofon, Cevapla/Sonlandır düğmesinin
arka tarafında bulunur. (Mikrofon için
tasarlanmış küçük delikleri görebilirsiniz.)

Cihaz, düğmeye basıldığı halde
yanıt vermiyor

•  Kulaklık girişinin cihazınıza iyice
oturmuş olduğundan emin olun.

•  Çok-basmalı fonksiyonlar için: Düğmeye
basma hızını değiştirin.

Cihaz
kumandaya yanıt vermiyor

•  Tüm fonksiyonlar bazı cihazlar veya 
uygulamalar için geçerli olmayabilir.

Kulaklıkların temizlenmesi
Bu kulaklıklar düzenli temizleme gerektirmez. Temizleme gerektiği durumlarda, 
sadece dış yüzeyleri yumuşak bir bezle silin. Kulaklık deliklerinin açık kaldığından 
ve kulaklığın içine nem girmediğinden emin olun.

Yedek parça ve aksesuarlar
Aksesuarlar veya yedek parçalar, Bose Müşteri Hizmetleri aracılığıyla aşağıdaki 
adresten sipariş edilebilir: http://global.Bose.com
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