
 

Kullanma Kılavuzu  
 

Samsung Galaxy cihazları ve belli Android™ cihazlar için

kulak-içi kulaklıklar
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Önemli Güvenlik Bilgisi

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.
•  Eğer kulaklıkları sürüş anında telefon görüşmeleriniz için kullanıyorsanız dikkatli olun ve mobil telefon

ve kulaklık kullanımı ile ilgili yasaları takip edin. Bazı yetki alanları sürüş anında kulaklık kullanımı ile ilgili,
tek bir kulağa takılan kulaklıklar gibi, belirli sınırlamalar uygular. Sürüş sırasında kulaklıkları başka bir
amaç için kullanmayın.  

•  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 bir sıcaklık hissi hisseder veya ses kaybı yaşarsanız kulaklıkları hemen çıkarın ve cihazınızla
bağlantılarını kesin.

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

• Kulaklıkların veya aksesuarlarının ıslanmasına izin vermeyin. Neme maruz kalmaları yangın ve elektrik 
şok riskini arttırabilir.

• Cihazın üzerine veya yanına mum gibi herhangi bir çıplak alev kaynağını koymayın.

UYARI:
Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar i çin uygun değildir.

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

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.

                Bu ürün, yürürlükteki tüm AB Direktiflerinin koşullarına uygundur. Uygunluk Beyanının tamamı
www.Bose.com/compliance adres inde yer almaktadır.

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.

dağıtılamaz veya başka şekilde kullanılamaz.
© 2015 Bose Corporation. Önceden yazılı izin alınmadan bu belgenin hiçbir kısmı çoğaltılamaz, değiştirilemez,
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Bose® SoundTrue® Ultra 
kulak-içi kulaklıklarınız hakkında
Bose® SoundTrue® Ultra kulak-içi kulaklıklar,alışıldık kulaklıkların çoğundan elde 
edemeyeceğiniz canlı performans benzeri ses ile rahat yerleşim sunar.

Özellikler
•  Derin, net ses ile müziğinizin keyfini çıkarın.
•  Tescilli TriPort® teknolojisi yüksek volümlerde bile kulağa doğal gelen baslar 

üretir.
•  Samsung Galaxy cihazları ve belli Android cihazlar ile çağrılar ve müzik arasında 

kolay geçiş için entegre mikrofon ve kumanda.
•  StayHear® kulaklık uçları kulaklıklarınızın rahatça yerinde durmalarını sağlar.
•  Uzun ömürlü kalite ve dayanıklılık için tasarlandı ve test edildi.
•  Taşıma çantası kulaklıklarınızı saklar ve korur.
•  Stilinize uyması için farklı renk seçeneklerine sahiptir.
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Kulaklıkları kullanma

Paketi açma
Dikkatlice kutuyu açın ve aşağıdaki parçaların içinden çıktığından emin olun:

Taşıma çantası

StayHear® Ultra kulaklık uçları

Büyük
(siyah)

Orta boy
(gri)

Küçük
(beyaz)

sol          sağ

Entegre mikrofon
ve 3-düğmeli kumanda

sol        sağ

sol       sağ

Giysi
klipsi

Not: Kulaklıklar orta boy (gri) StayHear® Ultra kulaklık uçları takılı olarak gelir.
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Cihazınıza bağlama
Kulaklıkları cihazınızın standart 3.5 mm kulaklık girişine takın.

Kulaklıkları cihazınız ile kullanma
Bose® SoundTrue® Ultra kulak-içi kulaklıklar entegre bir mikrofon ve 3-düğmeli 
kumandaya sahiptir.

Not: 

Kulaklık kontrolleri

1x
1x
2x
3x

Ses yükseltme

Cevapla/Sonlandır

Ses alçaltma

 Kumandanın arkasındaki S işareti bu kulaklıkların Samsung Galaxy 
cihazları ve belli Android cihazlar ile kullanılmak üzere tasarlandığını
belirtir. Tüm kontroller bazı modeller veya uygulamalar için geçerli 
olmayabilir. Kumandaların modeliniz ile çalışıp çalışmadığını anlamak
için cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurabilirsiniz.
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Temel fonksiyonlar

Medya çalma 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
sonlandırma

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

 

Ses Kontrolünü kullanma Cevapla/Sonlandır düğmesine basın ve
basılı tutun.
Ses kontrolü hakkında daha fazla bilgi için,
cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.

Bir şarkı veya video çalma veya
duraklatma

Cevapla/Sonlandır düğmesine basın ve
bırakın.

İleri atllama Cevapla/Sonlandır düğmesine iki kez
hızlıca basın ve bırakın.

 

Hızlı ileri sarma Cevapla/Sonlandır düğmesine iki ke z
hızlıca basın ama ikinci kere
bastığınızda basılı tutun.
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Doğru yerleşimin önemi
Optimum ses performansı için, kendiniz için doğru boyda StayHear® Ultra kulaklık 
ucu seçmek önemlidir. Her bir kulağınıza en rahat yerleşen boyu seçin. En rahat
kulaklık ucunu bulabilmek için üç boyu da denemeniz gerekebilir.

Not:  Yerleşimi test etmek için yüksek sesle konuşmayı deneyin. Kendi sesiniz 
kulaklıklarınıza boğuk olarak gelmelidir. Eğer sesiniz kulağınıza net 
geliyorsa başka bir kulaklık ucu boyunu deneyin.

Her bir kulaklık ucu L veya R harfiyle işaretlidir. Sol kulaklık ucunu (L) sol kulaklığa,
ve sağ kulaklık ucunu (R) sağ kulaklığa taktığınızdan emin olun.

Kulaklıkları kulağınıza yerleştirme
 StayHear® kulaklık ucu, kulaklığın kulağınızın dış kanalında rahatça durmasını sağlar.

Kulaklık ucunun kanat bölümü, iç kulak kenarlarınızın hemen altına yerleşir.

Kulaklık ucunun sizin için doğru boyutta olup olmadığını belirlemek için:
1. Kulağa takılan parçayı, kulaklık kulağınızın üzerinde rahatsızlık vermeyecek

şekilde oturana kadar kanalın içine yerleştirin.
2. Kulaklığı geriye doğru eğin ve ucun kanat kısmını oturana kadar kulağınızın

kenarının altına bastırın.
Uçlar kulağınızın iç kısmına rahat ama güvenli bir şekilde sabitlenmiş olarak
oturmalıdır.
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Kulaklık uçlarını değiştirme
1. Ucu yırtmamaya dikkat ederek, bağlı olan ucun kenarlarını yavaşça kulağa

takılan parçadan soyun.
Dikkat: Zarar görmesini önlemek için, StayHear® Ultra uç kanadını çekmeyin.

2. Yeni ucun açıklığını başlık üzerine ve küçük açıklığı başlık kancasının
üzerine getirin.

3. Ucun tabanını, ucun sabitlendiğini hissedene kadar kulağa takılan parçanın
tabanı etrafına yavaşça bastırın.

Kulaklıkları çıkarma
Kulaklık ucu kulaklığın içinde sıkı bir yalıtım yapabilir. Kulaklıkları çıkarmadan 
önce yavaşça döndürerek, bu yalıtımı yavaş yavaş azaltın.
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Konfor ve sağlam yerleşim için ayarlama

Giysi klipsini kullanma 

Tek kulağa takarak kullanma
Bose® SoundTrue® Ultra kulak-içi kulaklıklar sadece sağ (R) kulaklık kulağınızdayken 
de kullanılabilir. Böylece hem çağrıları cevaplayabilir hem de çevrenizdeki sesleri 
duyabilirsiniz.

Ek konfor ve sağlamlık için kulaklığınızı ayarlamanın bir çok yolu vardır. Ayarlama
parçasını ve giysi klipsini kullanarak kulaklığınızı kullanma şeklinizi kişiselleştire-
bilirsiniz.

Kabloyu giysinize tutturmak, elverişlilik, sağlamlık ve kabloyu kontrol etmeye yardımcı
olmak için giysi klipsini kullanın. Bu çok hareketli aktiviteler sırasında veya kulaklığı
tek kulaklık olarak kullanırken yardımcı olabilir.
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Sorun giderme
Kulaklığınızı kullanırken herhangi bir sorun yaşamanız halinde, aşağıdaki sorun
 giderme talimatlarını deneyin.

Sorun Yapılması gerekenler
Ses yok/kesik kesik •  Kulaklık kablosunu cihazınızın 3.5 mm 

kulaklık konektörüne sıkıca takın.
•  Başka bir kulaklık ucu boyu deneyin.
•  Başka bir cihaz deneyin.

Aşırı bas •  Ses kaynağında açık olan tüm ses iyileştirme
özelliklerini kapatın.

Mikrofon sesi algılamıyor •   Uyumlu bir cihaz kullandığınızdan emin olun.
  •   Kulaklık fişini kulaklık girişine sağlam bir 
şekilde takın.

•   Cevapla/Sonlandır düğmesinin arkasındaki
mikrofon açıklığının bloke olmadığından
emin olun.

•   Başka bir telefon çağrısı deneyin.
•   Başka bir cihaz deneyin.

Kumanda düğmelerine
basıldığında cihaz yanıt
vermiyor

•  Kulaklık kablosunu cihazınızın 3.5 mm 
kulaklık konektörüne sıkıca takın.

•  Çok-basmalı fonksiyonlar için, düğmeye
basma hızınızı değiştirin.

Cihaz kumandaya 
tepki vermiyor

•  Tüm kontroller bazı cihazlar veya 
uygulamalar için geçerli olmayabilir.

Kulaklık uçları düşüyor •  Kulaklık uçlarının gövdeye ve kancaya sağlam
bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

Kayıp kulaklık ucu •  Yedek kulaklık uçları için Bose ile iletişime geçin.
Ses kulaklıktan boğuk geliyor  Kulaklık uçları ve ses çıkışlarını toz ve kulak

kirinden temizleyin.
•  Kulaklıkları ses kaynağından çıkarın, sonra

sağlam bir şekilde bağlı olduklarından emin 
olacağınız şekilde tekrar takın.

•  Başka bir cihaz deneyin.



©2015 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM740057 Rev. 00


	AM740056_00_Pecan Apple OG
	AM740056_00_Pecan Apple OG_JPN_print.pdf
	Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphonesについて
	特長
	内容物の確認
	再生機器への接続
	ヘッドホンによる機器の操作
	ヘッドホンの操作部
	基本機能
	メディア再生機能

	正しい装着の重要性
	ヘッドホンの耳への装着
	イヤーチップの交換
	ヘッドホンを耳から外す

	ヘッドホンの快適な装着のために
	クリップの使い方	
	ヘッドホンの片側使用

	故障かな？と思ったら
	お手入れについて
	保証





