
Kullanma Kılavuzu

eğlence sistemi
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Önemli Güvenlik Talimatları
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun
Lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli zamanı ayırın. Bu talimatlar, sisteminizi 
uygun bir şekilde kurmanızı, çalıştırmanızı ve gelişmiş özelliklerinden yararlanmanızı sağlayacaktır. Lütfen 
bu kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

•  Bu ürün sadece beraberinde sunulan güç kaynağı ile çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
•  Bose Corporation tarafından yazılı olarak onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının 

bu ürünü kullanma hakkını elinden alabilir.

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.   Kutuplu veya topraklı tipteki fişin emniyet özelliğini iptal etmeyin. Polarize bir fiş, biri diğerinden 

daha geniş iki kanada sahiptir. Bir topraklama tipi fişin, iki kanadı ve bir üçüncü topraklama ucu vardır. 
Geniş olan kanat veya üçüncü uç, güvenliğiniz içindir. Eğer tedarik edilen priz, çıkışınıza uymazsa, 
kullanılmayan çıkışın değiştirilmesi için bir elektrikçiye danışın.

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

Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
UYARILAR:
• 
•

• Elektrik şokunu önlemek için, elektrik kablosunun fişinin geniş ucunu elektrik prizinin geniş girişiyle 
hizalayın. Prize tamamen takın.

• 

DİKKAT:
• Sistem ve aksesuarları üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın. İzinsiz yapılan değişiklikler güvenlik,

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

mevzuata uygunluk, sistem performansını tehlikeye atabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
• 

UYARI:

NOTLAR:
• Ürün etiketi, ürünün altında veya arkasında bulunmaktadır.
• 

• 

• 

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 kullanma 
kılavuzu içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatlarına işaret eder.

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.

Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için 
uygun değildir.

Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, 
bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.
Bu ürün iç mekanlarda kullanılmalıdır. Açık havad
üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
Sistemle beraber gelen hoparlör kablosu ve ara kablolar duvar içi montajları için onaylanmamıştır. Duvar
içi montaj için gerekli olan doğru tip kablo ve tel için lütfen yerel bina kodlarınızı kontrol edin.

a, eğlence araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanılmak
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Önemli Güvenlik Talimatları

10.   Güç kablosunun özellikle prizdeyken, elektrik kaynağına bağlıyken ve cihazdan çıktıkları noktada 
üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçaları/aksesuarları kullanın.11.  

12.   
ya da masa ile birlikte kullanın. Bir tekerlekli sehpa kullanıldığında, devrilme sonucu meydana 
Sadece, üretici tarafından belirtilen ve cihazla birlikte satılan araba, üç ayaklı sehpa, konsol 

gelebilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli sehpayı hareket ettirirken dikkatli olun.
13.  Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.
14.   

olması, cihazın üstüne sıvı dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın yağmur veya 
Tüm onarım hizmetleri için yetkili personele başvurun. Ürünün, elektrik kablosu veya fişin hasarlı 

rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından 
kaynaklanan hasar vdurumlarında yetkili servise başvurulması gerekir.

Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB 
direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. 
Uygunluk Beyanının tamamı şu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

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 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.

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.

Lütfen kullanılmış pilleri yerel yürütmeliklere uygun bir şekilde atın.
Yakarak imha etmeyin.
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Lütfen kendi kayıtlarınız için doldurun ve saklayın:
Seri ve model numaraları ürünün alt panelinde bulunabilir.

Lifestyle® SoundTouch™ model: ____________________________________________________

Kontrol konsolu seri numarası:______________________________________________________

Acoustimass® seri numarası: _______________________________________________________

Satın alma tarihi: __________________________________________________________________

Satış fişinizi bu kullanma kılavuzu ile saklamanızı öneririz.

Mevzuat Bilgisi

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 Ithalatçısı: 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

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.
Blu-ray Disc™ ve Blu-ray™ Blu-ray Disc Association’ın ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift-D sembolü, Dolby 
Laboratories’in ticari markalarıdır.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, ve HDMI Logosu Amerika Birleşik 

DTS patentleri için http://patents.dts.com sayfasını ziyaret edin. Digital Theater Systems, INC.
lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, & DTS ve Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve 
DTS Digital Surround, DTS, Inc.’ın ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. 

Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC’nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

© 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 yazılımını 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®’ın tescilli ticari markasıdır.
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Giriş

Lifestyle® SoundTouch™ sisteminiz hakkında

SoundTouch™

SoundTouch™ kablosuz adaptörünüz hakkında
numaralı kutu içerisindeki SoundTouch™ kablosuz adaptör, eğlence sisteminizde 4

 SoundTouch™ ve Bluetooth® teknolojisini etkinleştirir. Kablosuz adaptörünüzün 
kurulumu UNIFY® kurulum sürecinin bir parçasıdır. UNIFY® tarafından belirtilmediği 
sürece kablosuz adaptörünüzü bağlamayın. Bkz. sayfa 20.

SoundTouch™ evinizin Wi-Fi ağı üzerinden kablosuz olarak dinleyebileceğiniz net, 
oda dolusu ses performansı sunar. Eğer evinizde Wi-Fi® varsa, favori müziğinizin 
keyfini istediğiniz odada çıkarmaya hazırsınız demektir. Sistem özellikleri için 
kullanma kılavuzuna başvurun.

Eviniz için bir  Lifestyle® SoundTouch™ sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Bu şık ve kullanımı kolay sistem, hem müzik hem de video için eşsiz performans   
sunar. Bu kılavuz yeni sisteminizi kurmanız için adım adım talimatlar içerir. Sistem  
özellikleri için Kullanma kılavuzuna başvurun. 
Yeni ev eğlencesi sisteminiz iki adet Gemstone® ES hoparlör, bir kontrol konsolu, 
Acoustimass® modülü, SoundTouch™ kablosuz adaptörü ve evrensel uzaktan 
kumanda içerir.
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Paketi açma
Yeni sisteminizin parçaları dört adet numaralandırılmış kutu ve ek olarak uygun 
kablolarının bulunduğu bir kutunun içinde gelir.

•  11  Kontrol konsolu kutusu

•  2  Acoustimass® modülü kutusu

•  3  Hoparlör kutusu

•  4  İnteraktif kutu

•   Elektrik kablosu kutusu (1. ve 2. kutularla birlikte kullanılır)

1. kutu ile başlayarak, her kutuyu açın ve bir sonraki kutuyu açmadan önce
içeriğindeki parçaların kurulumunu yapın.
Tüm paketleme malzemelerini muhafaza edin. Bu paketleme malzemeleri
ilerideki sevk ve taşıma işleriniz için en güvenli malzemedir.
Sistemin herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorsa, kullanmaya çalışmayın.  
Hemen Bose’u ya da yetkili Bose satıcınızı bilgilendirin. Bose iletişim bilgileri
için, 4. kutu içindeki adres sayfasına bakın.
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Kontrol Konsolunun Kurulumu

11 Kontrol konsolu kutusu

1. Kontrol konsolunu TV’nize yakın bir yerde düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

Kontrol konsolu

Not: Sisteminiz tamamen kurulana kadar kontrol konsolunu, arka bağlantı 
 paneline kolay erişebileceğiniz şekilde yerleştirmenizi öneririz.

Elektrik kablosu kutusundan:

Elektrik kablosu

1. kutudan ihtiyaç duyacaklarınız:

Kontrol konsolu Güç adaptörü Ses giriş kablosu Yüksek-hızda
HDMI™ kablosu
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Kontrol Konsolunun Kurulumu

 
 

HDMI OUT 
Video to TV

2 . Yüksek-hızda HDMI™ kablosunun bir ucunu TV’nizin üzerindeki bir HDMI
INPUT konektörüne takın.
Eğer TV’nizin HDMI girişinde halihazırda bir HDMI kablosu varsa bunu 
kullanabilirsiniz. Sadece diğer ucunu bağlı olduğu yerden çıkarın.
Not:  Eğer 3D içerik görüntülemeyi düşünüyorsanız, sistemle beraber gelen 

yüksek-hızda HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.

3 . Kullandığınız HDMI kablosunun diğer ucunu kontrol konsolunda HDMI OUT 
 Video to TV etiketli konektöre takın.



Kontrol Konsolunun Kurulumu
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4.  

Not: Ses giriş kablosunu Bose link konektörüne takmayın.
 

Audio OUT
(Ses Çıkışı)

5. Güç adaptörünün çıkış kablosunu Power etiketli konektöre takın.  
 

Power

Güç adaptörü
çıkış kablosu

Elektrik kablosu

6. Elektrik kabloları kutusundan bir elektrik kablosu çıkarın.

7.  Elektrik kablosunun bir ucunu güç adaptörüne takın. 
8.  Elektrik kablosunun diğer ucunu çalışan bir elektrik prizine takın.

Ses giriş kablosunu kontrol konsolundaki Audio OUT etiketli konektöre 
takın. Fişin üzerindeki ok işaretli düz yüzeyin üstte kaldığından emin olun.
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Acoustimass® Modülünün Kurulumu

2  Acoustimass® modülü kutusu
Aşağıdaki adımlar için ihtiyacınız olanlar:

1.  Acoustimass modülünü, odanın TV’nin durduğu köşesinde yere koyun.  
Yakınlarında aktif bir elektrik prizi olduğundan emin olun.

Acoustimass 
modülü

Elektrik kablosu 
kutusundan:

Elektrik kablosuAcoustimass modülü

2. kutudan:

UYARI:  Acoustimass® modülünü önüne veya arkasına YATIRMAYIN.
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Acoustimass® Modülünün Kurulumu

3.  Ses girişi kablosunun boşta kalan ucunu, Acoustimass modülünün üzerindeki 
Media Center konektörüne bağlayın.
Priz üzerindeki oklu düz yüzeyin modülün ön tarafına baktığından emin olun.

Media 
center

4.  Elektrik kablosu kutusundan bir elektrik kablosu çıkarın.

5. Elektrik kablosunun bir ucunu Acoustimass modülü üzerindeki AC Power  
konektörüne takın.

AC power

6 . Elektrik kablosunun diğer ucunu aktif bir elektrik prizine takın.

2.  Modülü yana yatırın ve konektör panelini bulun.

Konektör
paneli
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Hoparlörlerin Kurulumu

3  Hoparlör kutusu

Not: Sistem hoparlörlerini duvar askı aparatlarına veya yer ayaklarına 
yerleştirebilirsiniz. Bu aksesuarları satın almak için, yerel Bose®

bayiniz ile iletişime geçin veya www.Bose.com adresini ziyaret edin.

Gemstone® ES hoparlörler

Sol hoparlör Sağ hoparlör

Hoparlör kablosu

1. Sol (L) hoparlörü televizyonun soluna, ve sağ (R) hoparlörü televizyonun
sağına koyun.

Sol (L) 
hoparlör

Sağ (R) 
hoparlör

•  Hoparlörleri dinleme alanına düz bakacak şekilde yerleştirin.

•  

•  Hoparlörlerinizi kapalı bir kitaplık rafına yerleştiriyorsanız, rafın ön 
tarafında konumlandırın.

Eğer mümkünse, her bir hoparlörün TV ekranından uzaklığı en fazla 
3 fit (1 metre) olmalıdır. 
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2. Hoparlör kablosunu her bir fiş bir hoparlöre erişebilecek şekilde ayırın.

3. L etiketli fişi sol (L) hoparlöre takın.

4. R etiketli fişi sağ (R) hoparlöre takın.

Sağ (R) hoparlör

Sol ( L) hoparlör

Hoparlörlerin Kurulumu
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5. Hoparlör kablosunun diğer ucunu Acoustimass® modülündeki SPEAKERS 
konektörüne takın.
Her bir ayar cıvatasını artık dönmeyene kadar çevirin.

Silindirik başlı
ayar cıvatası

6. 
•  Dik (EN İYİ KONUM) veya yan taraflarından birinin üzerine (ALTERNATİF).

•  Modülün ön tarafındaki boşluk odaya bakacak şekilde.
•  

DİKKAT:
•  

•  

Havalandırma
delikleri

Hoparlörlerin Kurulumu

Modül üzerindeki havalandırma deliklerini BLOKE ETMEYİN. Şayet ederseniz,
modülün aşırı ısınmasına neden olabilirsiniz.

Video veya ses kasetleri gibi elektronik medyaları uzun süreyle Acoustimass® 
modülünün üzerine veya yanına yerleştirmeyin. Modülü çevreleyen manyetik 
alan kaydedilmiş olan materyallerin bir kısmını veya hepsini silebilir.

Acoustimass® modülünü nihai konumuna yerleştirin:

TV görüntüsünde manyetik parazit olmasını önlemek için TV’den en az
2 fit (.6 cm) mesafeye. Hala parazitlenme oluyorsa daha uzağa yerleştirin.
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Sistemi Çalıştırma

4  İnteraktif kutusu
Aşağıdaki adımlar için ihtiyacınız olanlar:

ADAPTiQ ses kalibrasyon kulaklığı Uzaktan kumanda ve pilleri

SoundTouch™ kablosuz adaptör  USB kablosu

Başlamadan önce:
UNIFY® tarafından belirtilmediği sürece kontrol konsoluna herhangi bir 
cihaz bağlamayın.
Başlamadan önce, hoparlörlerinizin ve Acoustimass® modülünün nihai
 pozisyonlarında olduklarından emin olun.

•

•

1.  Uzaktan kumandanın arkasındaki pil bölümü kapağını kaydırarak açın.

AA (IEC LR6) piller (4)

2.  Pil bölümünün içindeki kutup işaretlerine (+ ve -) göre dört adet AA

 

(IEC LR6) pil yerleştirin.
3.  Pil bölümünün kapağını yerine takın.

Uzaktan kumandanın pillerini takma



Türkçe - 17

Sistemi Çalıştırma

1.  Kontrol konsolu üzerindeki açma/kapama düğmesine basın.
Sistem bekleme modundayken düşük enerjide çalıştığından, sistemin açılması 
birkaç saniye alabilir. Sistem durum göstergesi yanıp sönen yeşilden devamlı 
yanan yeşile değiştiğinde, sisteminiz kullanıma hazırdır.

Durum göstergesi

Açma/kapama düğmesi

2. TV’nizi açın.
3. TV’nizin uzaktan kumandasını kullanarak, TV girişini Lifestyle® SoundTouch™

sisteminizin bağlı olduğu girişe değiştirin.

Sistemi açma
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Sistemi Çalıştırma

UNIFY   ile kurulumu tamamlama®

UNIFY akıllı entegrasyon sistemi sisteminizi ilk kez kurmanız için gereken süreç 
boyunca sizi yönlendirir. Sistem sizi doğru kablo ve girişleri seçme ve bağlı
cihazları kontrol edebilmesi için Bose® uzaktan kumandasını programlamanız 
sırasında yönlendirir.

 

Aşağıdakileri tamamlamanız için televizyon ekranınızdaki talimatları takip edin: 
•  Dilinizi seçin.
•  ADAPTiQ® ses kalibrasyon sistemini çalıştırın.
•  SoundTouch™ kablosuz adaptörü bir akıllı cep telefonu veya tablet kullanarak 

 sisteminize ve Wi-Fi® ağınıza bağlayın.
Not: Eğer kurulumu akıllı cep telefonu veya tabletle tamamlayamıyorsanız, 

sayfa 22’deki “Ek: SoundTouch™ kurulumu için UNIFY® sistemini kullanma” 
bölümüne başvurun.

•  Harici ses/görüntü cihazlarınızı bağlayın ve kurun.
•  Bağlı cihazlarını kontrol etmesi için Bose® uzaktan kumandasını kurun.
İlk kurulumu tamamladıktan sonra, UNIFY sistemini istediğiniz zaman sistem 
kurulumunu değiştirmek için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kullanma 
kılavuzuna başvurun.
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Sistemi Çalıştırma

Diğer 4. kutu öğeleri
4. kutu içerisinde kalan diğer parçalar Lifestyle® SoundTouch™ sisteminizi kurmanız  
için gerekli olabilir veya olmayabilir. Bu aksesuarları kullanmak hakkında veya  
sisteminize başka cihazlar eklemek ile ilgili daha fazla bilgi için kullanma kılavuzuna 
başvurun.

Stereo ses kablosu IR verici kablo

FM anteni  ülüdom ssamitsuocA
için kauçuk ayaklar

AM anteni USB belleği (sadece
sistem güncellemeleri için)

 

Kullanma kılavuzu
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Alt panel

Kauçuk ayaklar

Özellikle cam veya aşırı cilalı ahşap zemin gibi pürüzsüz yüzeylere yerleştirildiğinde 
hoparlörler titreşim yüzünden hareket edebilir. Eğer merkez hoparlörü böyle bir 
yüzeye yerleştiriyorsanız, daha sabit olmaları için sisteminizle gelen kauçuk 
ayakları hoparlörün altına takabilirsiniz.

Alt panel

Kauçuk ayaklar

Koruma ve Bakım

Kauçuk ayakların kullanımı
Acoustimass® modülünü çıplak zeminlere yerleştirirken daha sağlam bir yerleşim 
ve zemini korumak için modülün altına paket içinde gelen kauçuk ayakları  
takabilirsiniz.

Sorun giderme
Kurulum sürecinde tanınmayan cihaz kumandası veya bir bağlantı hatası gibi 
 zorluklarla karşılaşırsanız, UNIFY® menüsüne gidin vesistem kurulumunuzun
 ilgili kısımlarını düzeltin veya değiştirin. Sistem kullanma kılavuzunuzdaki 
“Sistem Kurulumunuzu Değiştirme” başlıklı kısma başvurun.
Sistem kullanma kılavuzunuzdaki sorun giderme tablosuna başvurun.

Müşteri hizmetleri ile iletişim kurma
Sistemi kullanmak hakkında daha fazla yardım için:
•  SoundTouch.com adresini ziyaret edin.
•  Bose® Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 4. Kutu içindeki iletişim bilgilerine başvurun.
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Ek: SoundTouch™ Kurulumu için UNIFY® Sistemini Kullanma 

Sistemi Wi-Fi® ağınıza ekleme
Eğer kurulumu bir akıllı cep telefonu veya tablet kullanarak tamamlayamıyorsanız 
SoundTouch™ kablosuz adaptörü UNIFY menüsündeki Ağ Kurulumunu kullanarak 
kurabilirsiniz.
1. Kontrol konsolunda Setup düğmesine basın
2. UNIFY menüsünde Network Setup (Ağ Kurulumu) seçeneğini seçin.
3. Uzaktan kumandada OK düğmesine basın.
4. Adaptörü bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3. IT IS ALREADY CONNECTED (HALİHAZIRDA BAĞLI) seçeneğini seçin.

Bose® SoundTouchTM 
controller app

1. Uygulamayı başlatmak için  ikonunu seçin.

2. CONTINUE (DEVAM ET) seçeneğine tıklayın.
SoundTouch™ sistem kurulum ekranı çıkacaktır.

3. IT IS ALREADY CONNECTED (HALİHAZIRDA BAĞLI) seçeneğini seçin.
4. 

Sistemi varolan bir SoundTouch™ hesabına ekleme
Eğer SoundTouch™’ı başka bir sistem için daha önceden kurduysanız, 
SoundTouch™ uygulamasını tekrar indirmenize gerek yoktur.
1. Akıllı cep telefonu veya tabletinizde uygulamayı açmak için        ikonunu seçin.

2. Başka bir sistem eklemek için EXPLORE > SETTINGS > Systems > 
ADD SYSTEM (KEŞFET>AYARLAR>Sistemler>SİSTEM EKLE) seçimini 
yapın.
Uygulama sizi kurulum sırasında yönlendirir.

SoundTouch™ uygulamasını indirme ve yükleme
Eğer ilk kez bir SoundTouch™ sistemi kuruyorsanız, uygulamayı yüklemelisiniz.
Akıllı cep telefonunuz veya tabletinizde, SoundTouch™ kontrol uygulamasını indirin.

•  
•  
•  Amazon Kindle Fire kullanıcıları: Android için Amazon Appstore’dan indirin

iOS kullanıcıları: App Store’dan indirin
Android™ kullanıcıları: Google Play™ mağazasından indirin

Kurulumu tamamlamak için, bir SoundTouch™ hesabı oluşturmak, bir müzik 
arşivi ve müzik servisleri eklemek dahil, uygulamadaki talimatları takip edin.
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