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• Sistem ile gelen hoparlör teli ve bağlantı kabloları duvar içi montajlar için onaylanmamıştır. Lütfen duvar içi montajlar 
için gerekli olan doğru tip kablo ve teller için yerel bina kodlarınızı kontrol edin.

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

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Sadece 2000 metre rakımın altında kullanın.

• Havalandırma ihtiyacından dolayı, Bose bu ürünün duvar girintisi veya kapalı bir kabin gibi kapalı alanlara 
yerleştirilmesini önermiyor. Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.

Ö N E M L İ  G Ü V E N L İ K  T A L İ M A T L A R I

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

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/aksesuarları kullanın.

11. Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.

12.  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.

Ürün üzerindeki bu sembol kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski oluşturacak 
derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.

Ürün üzerindeki bu sembol, bu kullanma kılavuzu içinde önemli çalıştırma ve bakım talimatları olduğu 
anlamına gelir.

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

• 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.

• Ürünü yangın ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık 
ateş kaynakları yerleştirmeyin.

• Ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.
• Bu ürünle güç dönüştürücüsü kullanmayın.

• Bu ürünü araçlar veya teknelerde kullanmayın.
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M E V Z U A T  B İ L G İ S İ

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 ekipman FCC ve Industry Canada tarafından kontrolsüz bir ortamda radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur.
Bu ekipman, vücudunuz ve radyatör arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Bu 
ekipman başka herhangi bir anten veya vericiler ile birlikte kullanılmamalı veya aynı ortamda bulunmamalıdır.

Bu cihaz, diğer eş kanal sistemler için oluşabilecek zararlı parazitleri azaltmak adına sadece iç mekan kullanımı içindir.

W52 Sadece İç Mekan için

Alıcı kategorisi = 2

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.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “6” 2006 veya 2016’dır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından 
bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

SoundTouch ve kablosuz nota tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

©2016 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önden yazılı izin alınmaksızın basılamaz, değiştirilemez,  
dağıtılamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.
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Eğlence sisteminizi kurma
Virtually Invisible® 300 kablosuz arka hoparlörler modüler bir ev eğlence sisteminin 
 parçasıdır ve SoundTouch® 300 soundbar ve Acoustimass® 300 kablosuz bas modülü
(ayrı satılmaktadır) ile uyumludur. Daha zengin ve etkileyici bir ses performansı için 
istediğiniz zaman surround hoparlörler ile kablosuz olarak eşleştirebilirsiniz.

Bu sistemleri satın almak için, yerel Bose® satıcınız ile iletişime geçin veya 
www.modern.com.tr/bose adresini ziyaret edin.

Paketi açma
Ambalajı dikkatlice açın ve içinden aşağıdaki parçaların çıktığından emin olun:

Virtually Invisible® 300 hoparlörler (2)  Kablosuz alıcı (2) AC2 adaptörler (2)

Elektrik kablosu (2) İki-uçlu hoparlör kabloları (2)

Birden fazla elektrik kablosu ile gelebilir. Bölgeniz için uygun olan elektrik 
kablosunu kullanın.

Eğer sistemin bir kısmı zarar görmüşse kullanmayın. Yetkili Bose satıcınızla veya 
Bose müşteri hizmetleri ile iletişim kurun. Kutudan çıkan iletişim listesine başvurun.

B A Ş L A R K E N
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B A Ş L A R K E N

Yerleştirme talimatları
Kablosuz paraziti önlemek için, diğer kablosuz ekipmanları kablosuz alıcılardan 1 – 3 ft. 
(0.3 – 0.9 m) uzakta tutun. Hoparlörleri ve kablosuz alıcıları metal kabinlerin dışına ve 
uzağına, diğer ses/görüntü sistemleri ve direkt ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin. 

Komponent Yerleşim önerileri

Arka hoparlörler  Hoparlörleri kauçuk ayakları üzerinde düz ve sağlam bir zemine yerleştirin.

•

•

 Hoparlörleri odanın arkasında kulak hizasında veya daha yükseğe yerleştirin.

• Eğer hoparlörleri kapalı bir kitaplık rafına yerleştiriyorsanız, rafın ön 
tarafına yerleştirin. 

• Dinleyiciye direkt olarak yönlendirilmiş ses için, hoparlörleri dinleyicilere 
doğru çevirin.

• Odayı doldurmak için duvarlardan yansıyan ses için, hoparlörleri arka 
veya yan duvara doğru çevirin.

Kablosuz alıcılar  Kablosuz alıcılardan birinin üzerindeki anahtarın R (sağ) ayarında 
olduğundan emin olun.

•

•

 Diğer kablosuz alıcının üzerindeki anahtarın L (sol) ayarında 
olduğundan emin olun. 

•  Hoparlör ve R (sağ) kablosuz alıcısını televizyona dönük olarak odanın 
sağına yerleştirin.

• Hoparlör ve L (sol) kablosuz alıcısını televizyona dönük olarak odanın 
soluna yerleştirin.

• Her kablosuz alıcının yakınlarında birer elektrik prizi olduğundan emin olun.
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B A Ş L A R K E N

Hoparlörleri monte etme
Hoparlörleri duvar askı aparatlarına, tavan askı paratlarına veya masa standlarına 
monte edebilirsiniz. Bu aksesuarları satın almak için, yerel Bose® satıcınızla iletişime 
geçin veya www.modern.com.tr/bose adresini ziyaret edin.

DİKKAT:  Hoparlörleri monte etmek için sadece Bose donanımı kullanın. İzinsiz askı 
aparatları kullanmak Bose sisteminize ve bileşenlerine zarar verebilir.
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H O P A R L Ö R L E R İ N  K U R U L U M U

Adaptörleri bağlama
1. Tornavidayı kullanarak, kablo terminallerini gevşetmek için vidaları sola çevirin 

(saat yönü tersine).

2. + işaretli iki-uçlu kablonun kırmızı, açık ucunu kırmızı + terminaline sokun.

3. - işaretli iki-uçlu kablonun siyah, açık ucunu gümüş - terminaline sokun.

Not: Kablonun yalıtımını sıkıştırmamak için açıktaki her bir kablonun sadece 
sıyrılmış ve kalaylanmış bölümünü soktuğunuzdan emin olun.

4. Tornavidayı kullanarak, kabloları terminallerde sıkıştırarak sağlama almak için 
vidaları sağa doğru (saat yönünde) çevirin.

5. Diğer adaptörü bağlamak için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.
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Kablosuz alıcıların üzerindeki anahtar  
ayarlarını tespit etme
Hoparlörleriniz SoundTouch® 300 soundbar ile iletişim kurabilmek kurabilmek için 
kablosuz alıcılara bağlanır. Alıcılar kutudan biri sağ biri sol kanala ayarlı olarak çıkar. 
Kanal ayarlarını değiştirmek için alıcının önündeki anahtarı kullanabilirsiniz.

1. Kablosuz alıcılardan birinin anahtarının R (sağ) ayarında olduğundan emin olun. 

2. Diğer kablosuz alıcının üzerindeki anahtarın L (sol) ayarında olduğundan emin olun. 

Not: Kablosuz alıcılardan birinin her zaman L (sol) ve diğerinin R (sağ) ayarında 
olduğundan emin olun. 

Hoparlörleri bağlama
1. Adaptörü hoparlörünüzün arkasına takın.

2. İki uçlu kablonun diğer ucunu kablosuz alıcınıza takın.

Bir tık sesi duymanız veya hissetmeniz gerekir.

3. Diğer hoparlörünüzü bağlamak için 1. ve 2. adımları tekrar edin.

H O P A R L Ö R L E R İ N  K U R U L U M U
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H O P A R L Ö R L E R İ N  K U R U L U M U

Elektriğe bağlama
1. Hoparlörlerinizi 6. sayfadaki “Yerleşim talimatlarına” uygun bir şekilde yerleştirin.

2. Elektrik kablosunun bir ucunu kablosuz alıcınıza takın.

3. Elektrik kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.

4. Diğer hoparlörünüzü kurmak için 1 - 3 arası adımları tekrar edin.
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K U R U L U M U  B İ T İ R M E

SoundTouch® 300 soundbar ile eşleştirme
Arka hoparlörleri bir SoundTouch® 300 soundbar’la kablosuz olarak eşleştirmek için, 
uzaktan kumandayı kullanarak soundbar’ı eşleştirme moduna sokmanız gerekir.

1. SoundTouch® 300 uzaktan kumandasında, SoundTouch® düğmesine  basın.

2.   tuşuna basın ve soundbar üzerindeki bağlantı göstergesi  beyaz renkte yanıp
sönmeye başlayana kadar basılı tutun.

1

2

Eşleştikten sonra, hoparlörlerinizden bir ton sesi gelir. Kablosuz alıcının arkasındaki 
LED göstergesi ve soundbar üzerindeki   göstergesi beyaz renkte yanar. 

Not: Eğer hoparlörleriniz soundbar ile eşleşmiyorsa, 17. sayfadaki “Sorun 
giderme” bölümüne başvurun.
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K U R U L U M U  B İ T İ R M E

Sesi kontrol etme
1. Televizyonunuzu açın.

2. Eğer bir kablolu yayın/uydu kutusu veya başka bir ikincil kaynak kullanıyorsanız:

• Bu kaynağı açın.

• Eğer ikincil kaynağınız TV’nize bağlıysa, uygun TV girişini seçin. Eğer SoundTouch®
300 uzaktan kumandasını programlamadıysanız, başka bir uzaktan kumanda 
kullanmanız gerekebilir.

3. SoundTouch® 300 soundbar’ı açın. 

Arka hoparlörlerinizden ses gelmesi gerekir.

Not:  Eğer arka hoparlörlerden ses gelmiyorsa, 17. sayfadaki “Sorun giderme” 
bölümüne başvurun. Eger soundbar’dan ses gelmiyorsa, SoundTouch® 
300 kullanma kılavuzuna başvurun. 

ADAPTiQ® ses kalibrasyonu hakkında
Arka hoparlörlerinizi SoundTouch® 300 soundbar’a bağladıktan sonra, en iyi akustik 
performansı elde etmek için ADAPTiQ® ses kalibrasyonunu çalıştırın. ADAPTiQ ses 
kalibrasyonu beş ayrı ses ölçümü yaparak soundbar’ın sesini dinleme alanınızın  
akustik yapısına göre kişiselleştirir. Ses kalibrasyonunu çalıştırmak için odanın 10 
dakika boyunca sessiz olmasına ihtiyacınız vardır.

ADAPTiQ ses kalibrasyonu sırasında, ADAPTiQ kulaklığının (SoundTouch® 300  
soundbar ile birlikte gelir) üzerindeki bir mikrofon en iyi ses kalitesine karar vermek 
için odanızın ses karakteristiklerini ölçer. 

Eğer ADAPTiQ kulaklığınızı kaybettiyseniz, yeni bir tane edinmek için Bose® müşteri 
 hizmetleri ile iletişime geçin. Kutudan çıkan iletişim bilgilerine başvurun.

Not: Eger aynı zamanda Acoustimass® 300 kablosuz bas modülünü soundbar ile 
 eşleştiriyorsanız, ADAPTiQ ses kalibrasyonunu çalıştırmadan önce bas modülünü 
eşleştirin. Acoustimass® 300 hızlı baslangıç kılavuzu veya kullanma kılavuzuna 
başvurun.

ADAPTiQ® ses kalibrasyonunu çalıştırma
1. ADAPTiQ® kulaklıklarını (SoundTouch® 300 soundbar ile birlikte gelir) takın.
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K U R U L U M U  B İ T İ R M E

2. ADAPTiQ® kulaklık kablosunu soundbar’ın arkasındaki ADAPTiQ konektöre takın .

3. SoundTouch® 300 uzaktan kumandasında, SoundTouch®  düğmesine basın..

4.   rakamına basın ve soundbar üzerindeki TV göstergesi   ve Bluetooth®  
göstergesi     yeşil yanmaya başlayana kadar basılı tutun.

3

4

ADAPTiQ işlemi başlar.

Not:  Eğer kendi dilinizi duymazsanız, diller arasında geçiş yapmak için navigasyon 
 vepedinde  düğmelerine basın. Dili sıfırlamak için,     rakamına basın

ve 10 saniye boyunca basılı tutun.

5. ADAPTiQ işlemi tamamlanana kadar sesli yönlendirmeleri takip edin.

Eğer bir hata mesajı duyarsanız ve ADAPTiQ ses kalibrasyonunu 
tamamlayamazsanız, 19. sayfaya başvurun.

6. ADAPTiQ kulaklığının fişini soundbar’dan çekin ve güvenli bir yere kaldırın.

Eğer opsiyonel bas modülünü sonradan eşleştirir, taşınır, veya mobilyalarınızın
yerini değiştirirseniz, optimal ses kalitesini elde ettiğinizden emin olmak için
ADAPTiQ ses kalibrasyonunu tekrar yapın.
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Sistem durum göstergeleri
Kablosuz alıcının önünde sistem durumunu gösteren bir LED gösterge bulunmaktadır.
LED, sistem durumuna göre renk değiştirir.

LED gösterge

Gösterge aktivitesi Sistem durumu
Yanıp sönen sarı Eşleştirmeye hazır

Sabit beyaz Soundbar’a bağlı

Sabit sarı (sönük) Soundbar ile bağlantısı kopuk

Yanıp sönen beyaz Sistem yazılım güncellemesi indiriyor

Yanıp sönen kırmızı Donanım hatası — Bose® müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

S İ S T E M  B İ L G İ S İ  A L M A
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K O R U M A  V E  B A K I M

Temizleme
• Arka hoparlörlerin dışını yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

• Sistemin yakınlarında herhangi bir sprey kullanmayın. Hiçbir sıvı çözücü, kimyasal 
 ya da alkol, amonyak ya da aşındırıcı içeren temizleme çözeltisi kullanmayın.

• Açıklıkların içine sıvı dökülmesine veya herhangi bir cisimin düşmesine izin vermeyin.

Müşteri hizmetleri
Arka hoparlörleri kullanma hakkında daha fazla yardım için:

• global.Bose.com/Support/VI300 sayfasını ziyaret edin.

• Bose® Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Kutu içindeki iletişim bilgilerine başvurun.

Sınırlı garanti bilgisi
Sisteminiz sınırlı garanti kapsamındadır. 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 ile gelen garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli değildir. 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli garanti şartları için www.bose.com.au/warranty 
veya www.bose.co.nz/warranty adresini ziyaret edin.

Teknik bilgi
Giriş güç değeri: 100 – 240V  50/60Hz 30W
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K O R U M A  V E  B A K I M

Servis konektörü
SERVICE konektörü sadece servis için kullanılır. Bu konektöre herhangi bir kablo 
sokmaya çalışmayın. 
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Eğer arka hoparlörlerinizle sorun yaşarsanız aşağıdakileri deneyin:

• Kablosuz alıcıların elektrik kablolarını çıkarın, 15 saniye kadar bekleyin ve çalışan
bir elektrik prizine sıkıca geri takın.

• Tüm kabloları sağlama alın.

• Sistem durum göstergelerinin durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 14).

• Hoparlörler ve kablosuz alıcıları kablosuz yönlendirici, telsiz telefon, televizyon,
mikrodalga fırın gibi olası parazit kaynaklarından uzağa yerleştirin.

• Kablosuz alıcıları ve arka hoparlörleri yerleşim talimatlarına uygun bir şekilde
yerleştirin (bkz. sayfa 6).

Eğer sorununuzu çözemezseniz, genel sorunların belirtilerini ve çözümlerini 
belirlemek için aşağıdaki tabloya başvurun. Eğer hala sorununuzu çözemiyorsanız, 
Bose® müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Genel çözümler
Aşağıdaki tablo genel sorunların belirtilerini ve olası çözümlerini listeler.

Belirti Çözüm
Elektrik yok • Durum göstergesine bakarak sistemin açık olup olmadığını kontrol

edin (bkz. sayfa 14).

• Kablosuz alıcılar ve soundbar’ın elektrik kablolarını prizden çekin ve 
çalışan bir elektrik prizine sıkıca yeniden takın. Eşleştirme sürecini 
tekrarlayın (bkz. sayfa 11).

• Soundbar’ı açmak için SoundTouch® 300 uzaktan kumandasını kullanın.

Kablosuz alıcılar
soundbar ile 
eşleşmiyorsa

• Kablosuz alıcılar ve soundbar’ınn elektrik kablolarını prizden çekin ve
çalışan bir elektrik prizine sıkıca yeniden takın. Eşleştirme sürecini
tekrarlayın (bkz. sayfa 11).

• Soundbar’ı sıfırlayın (SoundTouch® 300 kullanma kılavuzuna başvurun).

S O R U N  G İ D E R M E
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Belirti Çözüm
Ses yok • Sistemi sessiz moddan çıkarın.

• Volüm seviyesini arttırın.

• Sesin SoundTouch® 300  soundbar’ınızdan geldiğinden emin olun
(SoundTouch® 300 kullanma kılavuzuna başvurun). 

• Eğer kaynağınız televizyonunuza bağlıysa, uygun TV girişini seçin
(SoundTouch® 300 kullanma kılavuzuna başvurun). 

• Kablosuz alıcılar ve soundbar’ın elektrik kablolarını prizden çekin, ve
çalışan bir elektrik prizine sıkıca yeniden takın. Eşleştirme sürecini 
tekrarlayın (bkz. sayfa 11).

• Kablosuz alıcıların birinin L (sol) kanala diğerinin de R (sağ) kanala
ayarlı olduğundan emin olun.

• Pozitif ve negatif hoparlör kablolarının adaptöre sağlam bir şekilde 
takılı olduğundan emin olun. Adaptörleri hoparlörlere sıkıca takın.

Kesik kesik, kötü 
veya zayıf ses

• Eğer varsa başka kaynakları test edin.

• ADAPTiQ® ses kalibrasyonu sürecini hala tamamlamadıysanız
şimdi çalıştırın (bkz. sayfa 12). 

• Pozitif ve negatif hoparlör kablolarının adaptöre sağlam bir şekilde 
takılı olduğundan emin olun. Adaptörleri hoparlörlere sıkıca takın.

• Eğer hoparlörleri bir kabin veya rafa yerleştiriyorsanız, optimum 
akustik performans için hoparlörleri rafın olabildiğince ön tarafına 
yerleştirin.

Surround ses yoksa  TV’nizin surround ses çıkısı yapabildiğinden emin olun (TV’nizin
kullanma kılavuzuna başvurun). 

•

•

 Kablosuz alıcıların birinin L (sol) kanala diğerinin de R (sağ) kanala
ayarlı olduğundan emin olun.

• Pozitif ve negatif hoparlör kablolarının adaptöre sağlam bir şekilde 
takılı olduğundan emin olun. Adaptörleri hoparlörlere sıkıca takın.
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ADAPTiQ®  ses kalibrasyonunu  
tamamlayamıyorsanız
Aşağıdaki hata mesajları için sesli yönlendirmeleri dikkatlice dinleyin:

Hata mesajı Problem Yapılması gerekenler
1 ADAPTiQ® kulaklığı 

üzerindeki mikrofon 
ses algılamıyor.

• Tüm kabloları sağlama alın.

• ADAPTiQ kulaklığının tepesindeki mikrofon 
açıklığının bloke olmadığından emin olun.

• ADAPTiQ kulaklığınız zarar görmüş olabilir. 
Yedek parçalar için Bose® müşteri hizmetleri 
ile iletişime geçin. Kutudan çıkan iletişim 
bilgilerine başvurun.

2 Odada çok fazla ses var. Oda sessizleştiğinde ADAPTiQ ses  
kalibrasyonunu tekrar başlatın.

3 ADAPTiQ kulaklığı 
hoparlörlere çok yakın.

ADAPTiQ kulaklıklarını hoparlörlerden 
uzağa yerleştirin.

4 Dinleme lokasyonları 
birbirine çok benzer.

Bir önceki dinleme lokasyonunuzdan 1 – 2 ft. 
(.3 – .6 m) uzağa gidin.

5 ADAPTiQ kulaklığı 
hareket yüzünden 
 ölçüm yapamıyor.

Kafanızı sabit tutun.

Sorununuzu çözdükten sonra, ADAPTiQ ses kalibrasyonunu tekrar başlatmanız gerekir 
(bkz. sayfa 12). Başka bir hata mesajı duyarsanız, Bose® müşteri hizmetleri ile iletişime 
 geçin. Kutudan çıkan iletişim bilgilerine başvurun.
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