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Önemli Güvenlik Talimatları

Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve gelecekte başvurmak 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.

• Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları 
  yerleştirmeyin.
• Sadece AA (IEC LR06) alkalin pillerle değiştirin.

DİKKAT:  Sistem ve aksesuarları üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın. İzinsiz yapılan değişik-
likler güvenlik, mevzuata uygunluk ve sistem performansını tehlikeye atabilir ve 
garantiyi geçersiz kılabilir.

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

NOTLAR:
•  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 havada, eğlence araçlarında veya deniz taşıtlarında 

kullanılmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
• Bu ürün sadece beraberinde gelen güç adaptörü ile kullanılmalıdır.

  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.

Kullanılmış pilleri yerel yönetmelikler gereğince lütfen uygun bir şekilde atın. 
Yakarak imha etmeyin.

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.  Sadece üreticisi tarafından belirtilmiş ve ürün ile birlikte satılan  el arabası, stand, tripod,  

askı aparatı, veya masa ile kullanın. Bir el arabası kullanırken, devrilme yüzünden olu-
şabilecek yaralanmaları önlemek için el arabasına ürünü koyduktan sonra dikkatli olun.

12. Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı 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.
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Önemli Güvenlik Talimatları

Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun 
bir toplama tesisine teslim edilmesi  erektiği 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.

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, CAN ICES-3 B ile uyumludur.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
Bu ekipman FCC ve Industry Canada tarafından kontrolsüz bir ortamda radyasyona maruz kalma 
 limitlerine uygundur. Bu ekipman başka herhangi bir anten veya vericiler ile birlikte kullanılmamalı 
 veya aynı ortamda bulunmamalıdır.
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.
Düşük Güç Radya Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği
Madde XII
“Düşük Güç Radya Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, onaylı düşük güç radyo 
 frekanslı cihazların NCC, bir şirket veya kuruluş tarafından izin olmadan kullanıcının frekansı 
 değiştirmeye, verici gücünü iyileştirmeye veya orijinal karakteristikler ve performansı değiştirmeye 
izni yoktur.
Madde XIV
Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçuk güvenliğini etkilememeli ve kanuni iletişimin arasına 
 girmemelidir; Eğer bulunursa, kullanıcı parazit giderilene kadar anında kullanımı bırakmalıdır. 
Yukarıda belirtilen kanuni iletişim, Telekomünikasyon Kanunu’na uygun radyo iletişimi anlamına 
gelir. Düşük güç radyo frekanslı cihazlar kanuni iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlar 
yüzünden oluşan parazite açık olmalıdır.
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Üretim tarihi:  Seri numarasındaki ilk kalın harfle yazılmış olan rakam üretim senesini belirtir; “5” 
2005 veya 2015’tir.
Çin’den Ithalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North 
 Riying Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi
AB Ithalatçısı: 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

Mevzuat Bilgisi

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

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.

Lütfen kendi kayıtlarınız için doldurun ve saklayın:
Seri numaraları, hoparlörün altında ve uzaktan kumandanın paketinin üzerinde bulunabilir.
Uzaktan kumanda seri numarası: ______________________________________________
Hoparlör seri numarası: ______________________________________________________
Satın alma tarihi:____________________________________________________________
Satış fişinizi güvenli bir yerde saklamanızı öneririz.

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.
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TV ses sisteminiz hakkında
TV ses sisteminiz kompakt bit soundbar’dan net, geniş bir alana yayılan ses sunar.

Sistem özellikleri
•  Videostage® ve TrueSpace® teknolojileri tek bir soundbar’dan beş hoparlörlü bir 

 ev sineması sisteminden elde edebileceğiniz birçok faydayı sunar.
•  Şık ve zarifçe tasarlanmış soundbar kolayca TV’nizin önüne yerleşir.
•  Kolay kurulum için sadece bir ses kablosu ile bağlanır.
•  Programlanabilir evrensel uzaktan kumanda tek bir düğme dokunuşu ile TV, 

kablolu/uydu kutusu ve sisteminizi açar/kapar.
•  Bluetooth ® cihazlarından müzik yayını yapar.
•  Eşleştirme listesinde 8 adet Bluetooth  cihazı hafızasında tutar.
•  Cihazlar arasında kolay geçiş için iki ayrı Bluetooth  cihazına birden bağlanabilir.
•  Güç adaptörünü duvara monte edilmiş TV’nizin arkasına gizlemek için montaj 

halkası.
•  Soundbar duvara monte edilebilir (kit ayrı satılır).

Giriş
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Paketi açma
Kutuyu dikkatlice açın ve burada gösterilen tüm parçaların mevcut olup olmadığını 
kontrol edin:

Soundbar Güç adaptörü ve kablosu

 

Optik kablo Koaksiyal kablo
(Sadece Avrupa)

Evrensel uzaktan kumanda
(pilleri ile birlikte gelir)

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

Not:  Eğer sistemin bir kısmı zarar görmüşse, kullanmayın. Yetkili Bose® satıcınızla 
veya Bose müşteri hizmetleri ile iletişim kurun. Kutudan çıkan iletişim listesine 
başvurun.

Giriş
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Soundbar’ı yerleştirme
•  Soundbar’ı TV’nizin önünde ayakları üzerine yerleştirin.
•  TV’nizi soundbar’ın üzerine yerleştirmeyin.
•  Yakınlarda bir elektrik prizi olduğundan emin olun.
Kablosuz paraziti önlemek için:
•  Diğer kablosuz ekipmanları soundbar’dan uzak tutun.
•  Soundbar’ı metal kabinlerin dışına ve diğer ses/görüntü komponentleri ve 

direkt ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin.

Örnek soundbar yerleşimi

Soundbar’ı duvara monte etme
Soundbar’ı bir duvara monte edebilirsiniz. WB-120 Duvar Montaj Kitini satın almak 
için yerel Bose® bayiniz ile iletişim kurun veya www.Bose.com adresini ziyaret edin.
Soundbar’ı duvara monte ettikten ve kurduktan sonra, daha iyi bas sesi elde etmek 
için sesi ayarlayın (bkz. sayfa 30).
DİKKAT: Soundbar’ı monte etmek için başka bir donanım kullanmayın.

Giriş
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Kablo seçenekleri
TV’nizi soundbar’a iki dijital kablo seçeneğinden birini kullanarak sisteme bağlayın.
Optik kablo bağlantı için önerilen seçenektir.
Not:  Eğer TV’nizin bir optik veya koaksiyal konektörü yoksa, sayfa 24’te 

“Alternatif Kurulum”a başvurun.
1. TV’nizin arkasında Audio OUT (dijital) konektör panelini bulun.

Not:  Ses kablosunu AUDIO OUT konektör paneli üzerinden 
bağlamalısınız.

1. Seçenek: 
Optik kablo (dijital ses)
Bağlantı için
 önerilen seçenek.

2. Seçenek: 
Koaksiyal kablo (dijital ses) 
Optik çıkış yoksa kullanın

TV’nizin konektör paneli aşağıda gösterilen şekilde görünmeyebilir. 
Konektörün şeklini veya rengini (koaksiyal) bulmaya çalışın.

2. Bir ses kablosu seçin.

TV’nizi bağlama
Ses kablosunun bir ucunu TV’nizdeki doğru Audio OUT (dijital) konektöre takın.

DİKKAT:   Eğer optik kabloyu kullanıyorsanız, iki ucundaki koruyucu kapakları 
çıkarın. Fişi yanlış yönde takmaya çalışmak fişe ve/veya konektöre 
zarar verebilir.

Sistem Kurulumu
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Soundbar’ı bağlama
Ses kablosunu TV’nize taktıktan sonra, diğer ucunu soundbar’a takın. Sadece 
 bir adet ses kablosu kullanın.
Bir koaksiyal kablo bağlama ile ilgili talimatlar için 12. sayfaya başvurun.

1. Seçenek: Optik kablo (tercih edilen)
DİKKAT:  Optik kablonun iki ucundaki koruyucu kapakları çıkardığınızdan 

emin olun. Fişi yanlış yönde takmaya çalışmak fişe ve/veya 
konektöre zarar verebilir.

1. Optik kablonun fişini Bose logosu aşağı gelecek şekilde tutun.
2. Fişi soundbar’ın Optical konektörü ile hizalayın ve dikkatlice takın.

Menteşeli giriş

Not:  Konektör fişi taktığınızda geriye çekilen menteşeli bir girişe sahiptir.

3. Bir tıkırtı duyana veya hissedene kadar fişi konektöre sıkıca iterek takın.

AUX

Optical
Coaxial

Power 

TV In
put

Sistem Kurulumu
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2. Seçenek: Koaksiyal Kablo
Koaksiyal kablonun diğer ucunu soundbar’ın Coaxial konektörüne takın.
 

Sistem Kurulumu
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Elektriğe bağlama
1. Güç adaptörünü Power konektörüne takın.

1 

2 

3

2. Elektrik kablosunun bir ucunu güç adaptörüne takın.
3. Diğer ucunu canlı bir AC (ana elektrik şebekesi) prizine takın.

Sistemden bir ses gelir.

Montaj halkası
Güç adaptörünü duvara monte edilmiş TV’nizin arkasına gizlemek için, montaj
halkasını kullanın. Montaj halkasını kablo bağı (soundbar ile birlikte gelmez) 
kullanarak TV’nizin duvar askı aparatına takın.

Sistem Kurulumu
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Sistem Kurulumu

TV hoparlörlerinizi kapama
Bozuk bir ses duymanızı engellemek için TV hoparlörlerinizi kapatın.
Daha fazla bilgi için TV’nizin kullanma kılavuzuna başvurun.

Soundbar’ınızı açma
1. TV’nizi açın.
2. Eğer kablolu/uydu kutusu veya diğer bir ikinci kaynak kullanıyorsanız, 

kaynağı açın.
3. Uzaktan kumandada Açma/Kapama ( ) düğmesine basın.

Durum göstergesi yeşil renkte yanar.

Durum göstergesi

4. Sesin soundbar’dan gelip gelmediğini kontrol edin.
Not: Eğer soundbar’dan ses gelmiyorsa, sayfa 29’daki “Sorun giderme” 

bölümüne başvurun.

TV hoparlörlerinizin kapalı olduğundan emin olma
1. Uzaktan kumandada sessiz alma ( ) düğmesine basın.
2. TV’nizden ses gelip gelmediğini kontrol edin.

Not: Eğer TV’den ses geliyorsa, sayfa 29’daki “Sorun giderme” 
bölümüne başvurun.
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Remote control buttons
Sisteme bağlı kaynakları kontrol etmek, sistem volümünü ayarlamak, kanalları 
değiştirmek, oynatma fonksiyonlarını kullanmak ve kablolu/uydu fonksiyonlarını 
etkinleştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Navigasyon pedi

Kaynak seçimi

Kayıtlı DVR
programlarını gösterir

İnternet TV’sinin
ana sayfasını 
görüntüler

Alt yazılar

TV’nize bağlı bir
kaynağı seçer

Fonksiyon düğmeleri
(bkz. sayfa 17)

Bas kontrolleri

Oynatma
kontrolleri

Soundbar’ı 
açar/kapar

Seçili bir kaynağı 
açar/kapar

Bir önceki kanal,
bölüm veya parça

Teletext modu

Volüm kontrolleri Diyalog modu

 Bluetooth® 
 özelliğini kontrol eder

Sistem Kullanımı
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Sistem Kullanımı

Evrensel uzaktan kumandayı programlama
Kaynağınızın markasının kodunu girerek bir TV, DVD/Blu-ray Disc™ oynatıcısı, 
kablolu/uydu kutusu, oyun konsolu veya DVR gibi kaynaklarınızı kontrol etmesi 
için evrensel uzaktan kumandanızı programlayabilirsiniz. Kaynağınız için birden 
fazla kod olabilir.Doğru kodu bulmak için bu süreci birkaç kez yapmanız gerekebilir.

Kaynağınızın kodunu bulun
1. Kaynağınızı açın.
2. Evrensel Uzaktan Kumanda Kodları kitapçığında (sistemle birlikte gelir) 

kaynağınızın markası için kodu bulun.

Kaynağınızın kodunu girin
1. Uzaktan kumandada, seçtiğiniz kaynak düğmesine basın ve kaynak 

düğmelerinin altısı da yanana kadar basılı tutun, sonra bırakın.
Örnek olarak, TV’nizi programlamak için,              düğmesine basın ve kaynak 
düğmelerinin altısı da yanana kadar basılı tutun, sonra bırakın.
Seçtiğiniz kaynak düğmesi yanmaya devam eder.

2. Rakam pedinde, kaynağınızın markası için gereken kodu girin ve volüm 
düğmesinde + işaretine basın.

Kaynağınızın kodunu test edin
1. Kaynağınızı temel fonksiyonlar için test edin. Kaynağınız için aşağıdaki 

talimatları takip edin:
•  TV: kanal düğmelerine basın. . düğmesine basın. Ayar menüsü belirir. 

Gezinmek için  ve  düğmelerine basın.

Gezinmek için  ve  düğmelerine basın.

menüsü belirir. Gezinmek için  ve  düğmelerine basın.

•  Kablolu/uydu kutusu: düğmesine basın. Ayar menüsü belirir. 

•  DVD veya Blu-ray Disc™ oynatıcısı: düğmesine basın. Ayar 

•  Oyun konsolu:  vemenünüzde gezinmek için  düğmelerine basın.
2. Kaynağınızın temel fonksiyonlara tepkisine göre:

•  Kumanda doğru tepki veriyorsa: programlamadan çıkma ve ayarlarınızı 
kaydetmek için            düğmesine basın.

•  Kumanda tepki vermiyor veya doğru tepki vermiyorsa:  
 –  Eğer kaynağınızın düğmesi yanıyorsa: bir sonraki koda geçmek için 
volüm düğmesinde + işaretine basın. “Kaynağınızın kodunu test edin” 
bölümündeki 1-2 adımlarını tekrar edin. Bu süreci 30 kez veya daha fazla 
tekrarlamanız gerekebilir. Eğer düğmelerin altısı da üç kez yanarsa, 
kaynağınız için tüm kodları denemişsiniz demektir.

 –  Eğer kaynağızın düğmesi yanmıyorsa: kumandanız programlama 
 modundan çıkmıştır. “Kaynağınızın kodunu girin” ve “Kaynağınızın 
kodunu test edin” bölümündeki 1-2 adımlarını tekrar edin.

İpucu:   Programlama modundan çıktığınızda, kaynağınızı kullanmak için 
uygun kaynak düğmesine basın.

Not:  Kaynağınız evrensel uzaktan kumanda kontrolleri ile uyumlu olmayabilir. 
Daha fazla bilgi için kaynağınızın kullanma kılavuzuna başvurun.
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Sistem Kullanımı

Açma/kapama düğmesini kişiselleştirme
Sistem, TV ve kablolu/uydu yayınını aynı anda açma/kapama için uzaktan 
 kumandanızın       açma/kapama düğmesini kişiselleştirebilirsiniz.
1. Uzaktan kumandanızı TV ve kablolu/uydu yayınını kontrol etmesi için 

programlayın (bkz. sayfa 16).
2.  ve  düğmelerine aynı anda basın ve 10 saniye boyunca 

Düğmelerin ikisi de üç kez yanıp söner.
basılı tutun.

Kablolu/uydu kutusu ve TV’nizi 
yeniden senkronize etme
Açma/kapama düğmesini kişiselleştirdikten sonra, kablolu/uydu yayını ve TV’niz 
senkronize olmayabilir ve aynı anda açılıp kapanmayabilir. Sistemi tekrar senkronize 
etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
1. Senkronize olmayan kaynağın kaynak düğmesine basın.
2. Kaynağı açıp kapamak için  düğmesine basın.
3.  düğmesine basın.  

Kaynaklarınız aynı anda açılır/kapanır.

Kaynaklarınız arası geçiş
Uzaktan kumanda üzerinde kaynak düğmelerini kullanarak bir kaynaktan diğerine 
geçiş yapabilirsiniz.
Not: Başlamadan önce kaynaklarınızı doğru olarak programladığınızdan emin olun.
1. Kontrol etmek istediğiniz kaynak için uygun düğmeye basın.

Kaynak düğmesi yanar.
2.  düğmesine basın.

Kaynak açılır.
3.  düğmesine basın ve TV’nizde doğru girişi seçin.

Fonksiyon düğmeleri
Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı, yeşil, sarı ve mavi düğmeler kablolu/uydu 
kutunuz veya teletext fonksiyonlarının renk-kodlu fonksiyon düğmelerine tekabül 
etmektedir.
•  Kablolu/uydu kutusu fonksiyonları: kablolu/uydu kutunuzun kullanma 

kılavuzuna başvurun.
•  Teletext fonksiyonları: bir teletext ekranında renk-kodlu sayfa numaraları, 

başlıklar veya kısa yollara tekabül eder.
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Volümü ayarlama
Uzaktan kumandada:
•  Volümü arttırmak için + düğmesine basın. 
•  Volümü alçaltmak için – düğmesine basın. 
•  Sessize almak veya sessizden çıkarmak için  düğmesine basın.
Not: TV’nizden ses geldiğini duyarsanız, sayfa 29’daki “Sorun giderme” bölüme 

başvurun.

Bas seviyesini ayarlama
1. Bas düğmesine ( ) düğmesine basın.

Bas düğmesine ( ) düğmesine basın.

Durum göstergesi üç kez beyaz renkte yanıp söner.
2. Uzaktan kumandada:

•  Bası arttırmak için + düğmesine basın.
•  Bası azaltmak için - düğmesine basın.

3. 
Durum göstergesi üç kez beyaz renkte yanıp söner ve soundbar ayarlarınızı 
kaydeder.

Not:  Haber programları ve talk show’lar gibi sadece diyalog olan programlardan 
en iyi ses kalitesini elde etmek için 19. sayfaya başvurun.

Bas seviyesini sıfırlama
Bas seviyesi orijinal fabrika ayarlarına geri çevirmek için uzaktan kumandada  
düğmesine basın ve beş saniye boyunca basılı tutun.

Sistem Kullanımı
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Sistem Kullanımı

Diyalog modu
Diyalog modu soundbar’ın bas ayarlarını alçaltarak haberler ve talk show 
programları gibi, sadece diyalog içeren programlar için optimal sesi sağlar.
Uzaktan kumandada, diyalog modu ve varsayılan ses ayarlarınız arasında geçiş 

) basın. yapmak için diyalog düğmesine (
Diyalog modu etkinleştirildiğinde durum göstergesi sarı renkte yanar.

Otomatik uyanma
Soundbar’ı bir ses sinyali aldığında açılması için programlayabilirsiniz.
Not:  Soundbar 60 dakika boyunca kullanılmazsa kapanır.
Uzaktan kumandada, otomatik uyanma ve varsayılan açma/kapama ayarları 
arasında geçiş yapmak için       düğmesine basın ve beş saniye boyunca 
basılı tutun.
Soundbar kapalı ve otomatik uyanma özelliği etkinken durum göstergesi 
sönük sarı renkte yanar. 

Üçüncü parti bir uzaktan kumandayı 
programlama
Kablolu/uydu yayınınızın kumandası gibi bir üçüncü parti uzaktan kumanda 
sisteminizi kontrol etmesi için programlanabilir. Talimatlar için üçüncü parti uzaktan 
kumandanızın kullanma kılavuzu veya kablolu/uydu internet sitesine başvurun.
Bir kez programlandıktan sonra, üçüncü parti uzaktan kumanda açma/kapama ve 
volüm gibi temel fonksiyonları gerçekleştirebilir.
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Bir Bluetooth® cihazı ile eşleştirme
Bluetooth ® kablosuz teknolojisi, Bluetooth özellikli akıllı telefonlar, tabletler, bilgisa- 
 yarlar veya diğer ses cihazlarından soundbar’ınıza müzik yayını yapmanızı sağlar.
Bluetooth özellikli bir cihazdan müzik yayını yapmadan önce cihazı soundbar ile 
eşleştirmelisiniz.
1. Uzaktan kumandada,  düğmesine basın ve Bluetooth göstergesi mavi 

renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.
Cihazınızı eşleştirmeden önce Bluetooth göstergesinin mavi renkte yanıp 
söndüğünden emin olun.

2. Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
İpucu:  Bluetooth  özelliği genelde Ayarlar bölümünde bulunur. Ayarları genelde 

Ana sayfa ekranında görebileceğiniz bir çark ikonu (     ) temsil eder.

3. Cihaz listesinden Bose Solo 5 system seçeneğini seçin.
Eşleştikten sonra, Bose Solo 5 system cihaz listesinde bağlı olarak görünür.

4. Bluetooth cihazınızda, soundbar’dan dinlemek istediğiniz müziği çalın.

Eğer cihazınızı eşleştiremezseniz
Sistemin Bluetooth eşleştirme listesini temizlemeniz gerekebilir (bkz. sayfa 21).
Listeyi temizledikten sonra tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Daha fazla bilgi için sayfa 29’daki “Sorun giderme” bölümüne başvurun.

Bluetooth®
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Eşleşmiş bir Bluetooth® cihazına bağlanma
Bir Bluetooth  cihazından soundbar’a müzik gönderebilirsiniz.
Not:  Eğer soundbar’ın eşleştirme listesinde hafızada birden fazla cihaz varsa, 

eşleşmiş cihazın bağlanması bir iki dakika  sürebilir. Soundbar’ın Bluetooth
göstergesi bağlantı durumunu gösterir (bkz. sayfa 22).

1. Uzaktan kumandada  düğmesine basın.
Soundbar, soundbar’a en son müzik göndermiş son iki cihaza bağlanır.

2. Bağlandıktan sonra Bluetooth  cihazında müzik çalmaya başlayın.

Eşleşmiş bir cihazdan müzik dinleyemiyorsanız
Soundbar’ınız ile cihaz arasındaki bağlantı kesilmiş olabilir. Soundbar’ın Bluetooth 
göstergesini kontrol edin. Eğer eşleşmiş olan cihaz sistemin menzili dışındaysa, 
cihazı sistemin menzili içerisine sokun.

Bağlı cihazlar arasında geçiş yapma
Soundbar, bağlı cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilmeniz için 
multi-point bağlantısını destekler.
Soundbar’ınıza en son müzik göndermiş olan iki cihaz bağlı kalır. Müzik dinlerken, 
o an kullandığınız cihazı duraklatabilir ve diğer bağlı cihazdan müzik dinleyemeye 
başlayabilirsiniz.
1. O anda müzik yayını yapan cihazı duraklatın.
2. Başka bir bağlı cihazda müzik çalmaya başlayın.
3. Bağlı cihazlar arasında geçiş yapmak için 1. ve 2. adımları tekrar edin.

Soundbar’ın Bluetooth®  
eşleştirme listesini temizleme
Soundbar’ınızla Bluetooth® özellikli bir cihaz eşleştirdiğinizde, bu bağlantı sistemin 
eşleştirme listesinde hafızaya alınır. Bir cihaza bağlanamıyorsanız bu eşleştirme 
listesini temizlemeniz gerekebilir. Listeyi temizledikten sonra, daha önce eşleşmiş 
olan cihazları tekrar eşleştirmeniz gerekir.
1.  düğmesine basın ve Bluetooth  göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye 

2. Mobil cihazınızda 
silin.

Bose Solo 5 system seçeneğini Bluetooth  menüsünden

Soundbar bir cihazla eşleşmeye hazır olduğunda bir ses çıkarır (bkz. sayfa 20).

başlayana kadar on saniye basılı tutun.

Bluetooth®
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Soundbar göstergeleri
Soundbar’ın önündeki durum ve Bluetooth ® göstergeleri soundbar aktivitesi 
 hakkında bilgi sağlar.

Durum
göstergesi

Bluetooth ®  
göstergesi

Durum göstergesi

Gösterge aktivitesi Sistem durumu
Kapalı Soundbar kapalı (bekleme modunda)
Yeşil Sabit yanan: Soundbar açık

Yanıp sönen: Soundbar sessize alınmış
Sarı Sönük: Bekleme modunda, otomatik uyanma etkinleştirilmiş

Sabit yanan: Diyalog modu
Yanıp sönen: Diyalog modu, soundbar sessize alınmış

Kırmızı Sistem hatası: Bose Müşteri Hizmetleri’ni arayın. 
Kutudan çıkan iletişim listesine başvurun.

Bluetooth® göstergesi

Gösterge aktivitesi Sistem durumu
Mavi Yanıp sönen: Eşleşmeye hazır
Beyaz Yanıp sönen: Bağlanıyor

Sabit yanan: Bağlı

Sistem Bilgilerini Alma
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Aşağıdaki nedenler yüzünden alternatif bir kurulum yolu kullanmanız gerekebilir:
•  TV’nize bağlı kaynaklardan ses gelmiyorsa.
•  TV’nizin optik veya koaksiyal konektörü yoksa.

TV’nize bağlı kaynak(lar)dan ses gelmiyorsa
Bazı TVler soundbar’a bağlı kaynaklardan ses sunmayabilir. Kaynaklarınızı 
soundbar’a direkt olarak bağlamak için alternatif bir kurulum yolu kullanın.

Sorun Yapılması gerekenler
TV’nize bağlı bir kaynaktan ses 
gelmiyorsa

İki kablo seçeneğinden birini kullanarak 
kaynağınızı soundbar’a bağlayın (bkz sayfa 24).

TV’nize bağlı iki kaynaktan da 
ses gelmiyorsa

1. veya 2. Seçeneği kullanarak kaynaklarınızı 
 soundbar’a bağlayın (bkz sayfa 26).

TV’nizin optik veya koaksiyal konektörü yoksa
Bazı TVler optik veya koaksiyal konektörlere sahip değildir. TV’nizi soundbar’a 
bağlamak için alternatif bir kurulum yolu kullanın.

Sorun Yapılması gerekenler
TV’nin sadece analog konektörü varsa TV’nizi 3.5 mm RCA stereoya kablo ile bağlayın 

(soundbar’la birlikte gelmez) (bkz sayfa 25).
TV’nin sadece bir kulaklık konektörü 
varsa

TV’nizi 3.5 mm bir stereo kablo ile bağlayın 
(soundbar’la birlikte gelmez) (bkz sayfa 28).

TV’nin hiçbir ses çıkışı yoksa Soundbar’a bağlanmak için kablolu/uydu yayını 
gibi başka bir kaynağın ses çıkışlarını kullanın 
(bkz. sayfa 24).

Alternatif Kurulum
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Soundbar’a bir kaynak bağlama
Eğer TV’nize bağlı bir DVD/Blu-ray Disc™ oynatıcısı, kablolu/uydu yayını, oyun 
konsolu veya DVR gibi bir kaynaktan ses alamazsanız kaynağı soundbar’a 
bağlayın. Sadece bir ses kablosu kullanın.
DİKKAT:  Eğer optik kabloyu kullanıyorsanız, iki ucundaki koruyucu kapakları 

çıkarın. Fişi yanlış yönde takmaya çalışmak fişe ve/veya konektöre 
zarar verebilir.

1. Kablolu/uydu kutunuzun arkasında, Audio OUT (dijital) konektör panelini bulun.

Soundbar konektör paneli

Audio OUT   
Kaynak konektör paneli

2. Bir ses kablosu seçin.
3. Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız, TV’nizin soundbar’la bağlantısını kesin.
4. Ses kablosunu kablolu/uydu kutunuzun Audio OUT (dijital) konektör panelinden 

soundbar’a bağlayın.
Not:  HDMI™ kablosu gibi kaynağınızın TV’nize bağlı bir video kablosunu 

TV’nizden çıkarmayın.

Alternatif Kurulum
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Bir kaynağın analog konektörünü soundbar’a bağlama
Eğer kaynağınızın bir optik veya koaksiyal konektörü yoksa, ve sadece analog 
konektörleri varsa (kırmızı ve beyaz), soundbar’a bağlamak için 3.5 mm’den 
RCA stereoya kablo kullanın.
1. Eğer daha önce yapmadıysanız, TV’nizin soundbar’la bağlantısını kesin.
2. RCA analog kablosunu, soundbar’ın Audio OUT RCA (kırmızı ve beyaz) 

konektörlerine takın. 
3. Stereo fişi soundbar’ın AUX konektörüne takın.

3.5 mm’den RCA 
stereoya kablo
(soundbar’la birlikte gelmez)

Soundbar konektör paneli

Audio OUT   
Kaynak konektör paneli

Alternatif Kurulum
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Soundbar’a iki kaynak bağlama
Eğer TV’nize bağlı bir DVD/Blu-ray Disc™ oynatıcısı, kablolu/uydu yayını, oyun 
konsolu veya DVR gibi herhangi bir kaynaktan ses alamazsanız kaynakları
 soundbar’a bağlayın. Her bir kaynak için sadece bir ses kablosu kullanın.
1. Her bir kaynağınızın arkasında Audio OUT (dijital) konektör panelini bulun.
2. 1. veya 2. Seçeneği kullanarak her bir kaynak için farklı bir ses kablosu

seçin (bkz. sayfa 27).
Not:   Ya 1. ya da 2. seçeneği kullanmalısınız. Koaksiyal ve optik kabloyu 

aynı anda kullanmayın.
3. Eğer daha yapmadıysanız, TV’nizin soundbar’la olan bağlantısını kesin.
4.  Her bir kaynağın (dijital) konektör panelinden çıkan seçili ses Audio OUT 

kablosunu ayrı ayrı sisteme bağlayın.
Not:  HDMI™ kablosu gibi kaynağınızın TV’nize bağlı bir video kablosunu

TV’nizden çıkarmayın.
1. Seçenek
Aşağıdaki şema bir optik kablo ve 3.5 mm’den RCA stereoya kablo (soundbar’la 
birlikte gelmez) kullanarak yapılmış olan iki kaynak bağlantısını gösterir.
DİKKAT:  Eğer optik kabloyu kullanıyorsanız, iki ucundaki koruyucu kapakları

çıkarın. Fişi yanlış yönde takmaya çalışmak fişe ve/veya konektöre
zarar verebilir.

3.5 mm’den
RCA stereoya
kablo 
(soundbar’la 
birlikte gelmez)

Audio OUT   
2. Kaynak

Audio OUT  
1. Kaynak

Soundbar konektör paneli

Alternatif Kurulum
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2. Seçenek
Aşağıdaki şema bir koaksiyal kablo ve 3.5 mm’den RCA stereoya kablo kullanarak 
(soundbar ile birlikte gelmez) yapılmış olan iki kaynak bağlantısını gösterir.

Audio OUT   
2. Kaynak

Audio OUT  
1. Kaynak

Soundbar konektör paneli

3.5 mm’den RCA
stereoya kablo
(soundbar ile
birlikte gelmez)

Soundbar’a bağlı iki kaynağı kullanma
Kullanmadığınız zamanlarda kaynakları kapatın. Bir kaynağın soundbar’a ses 
gönderebilmesi için diğer kaynağın kapalı olması gerekmektedir.

Alternatif Kurulum
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Soundbar’a bir TV kulaklık konektörü bağlama
Eğer TV’nizin sadece kulaklık konektörü varsa, soundbar’a bağlanmak için 3.5 mm 
 bir stereo kablo (soundbar ile birlikte gelmez) kullanın.
1. Stereo fişini TV kulaklık konektörüne takın.
2. Kablonun diğer ucunu soundbar’ınızın AUX konektörüne takın.
3. TV hoparlörlerinizin açık olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için TV’nizin 

kullanma kılavuzuna başvurun.
4. Soundbar’dan en iyi volüm kontrolünü elde etmek için:

•  TV’nizin volümünü maksimum seviyenin %75’ine ayarlayın,
•  Ondan sonra soundbar’ın volümünü uzaktan kumandayı kullanarak ayarlayın.

3.5 mm stereo kablo
(soundbar ile birlikte gelmez)

Soundbar konektör paneli

Audio OUT   
TV kulaklık konektör paneli
(veya diğer değişken ses çıkışı)

Alternatif Kurulum
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Koruma ve Bakım

Sorun giderme

Sorun Yapılması gerekenler
Elektrik yok  Elektrik kablosunun iki ucunun da sıkıca takılı olduğundan emin olun.

•
•
 Elektrik kablosunu çalışan bir AC (ana şebeke) prizine takın.

•  Elektrik kablosunu prizden çekin ve en az bir dakika sonra tekrar takın.
Ses yok  Soundbar’ı sessizden çıkarın.

•
•
 Volümü arttırın.

•  Ses kablosunu TV’nizde Audio Output veya Audio OUT
etiketli bir konektöre takın, Audio Input veya Audio IN’e değil.

•  Sadece bir ses kablosu kullanın.
•  Tüm kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından ve sıkıca takılı 

olduklarından emin olun.
•  Eğer ses için bir kablolu/uydu kutusu veya diğer ikincil kaynak 

kullanıyorsanız, doğru TV girişini seçin.
•  TV’nizin ses çıkışını etkinleştirin ve Stereo veya 5.1 Channel Audio 

gibi, doğru ayarı seçin. Daha fazla bilgi için TV’nizin kullanma 
kılavuzuna başvurun.

•  Alternatif kurulum yapın (bkz. sayfa 23).
•  Eğer iki kaynağa bağlanıyorsanız:

 – Diğer kaynağı kapatın.
 – Aynı anda bir optik ve koaksiyal kablo kullanmadığınızdan emin olun.

•  Eğer soundbar VARIABLE (VAR) etiketli bir TV çıkışına bağlıysa, 
TV hoparlörlerini kapatın, TV volümünü maksimumun yüzde 75’i 
 olacak şekilde ayarlayın ve TV’nizi sessizden çıkarın.

•  Eğer TV kulaklık çıkışı üzerinden bağlanıyorsanız, TV’nizin 
volümünü maksimum seviyeye çıkarın.

•  Elektrik kablosunu prizden çekin ve en az bir dakika sonra tekrar takın.

sesi dinlenemiyor
Bluetooth ® •  Soundbar üzerinde:

 – Bir cihaz eşleştirin (bkz. sayfa 20).
 – Soundbar’ın eşleştirme listesini temizleyin (bkz. sayfa 21).
 – Başka bir cihaz eşleştirmeyi deneyin.

•  Bluetooth cihazınızda:
 – Bluetooth  özelliğini kapayın ve tekrar açın.
 – Bluetooth menüsünden soundbar’ı silin. Tekrar eşleştirin. 
 – Farklı bir müzik kaynağı kullanın.
 – Bluetooth cihazınızı uyumluluk için kontrol edin. Bluetooth 
 cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.

•  Soundbar, mobil cihazınız veya müzik kaynağınızın volümünü arttırın.
•  Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun.
•  Eğer birden fazla Bluetooth cihazı bağlı ise, o anda müzik yayını 

yapan cihazı duraklatın.
•  Kullanılmadığı zamanlarda diğer Bluetooth cihazların bağlantısını kesin.
•  See "No sound" or "Distorted sound" on page 30.
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Sorun Yapılması gerekenler
Bozuk ses •  Soundbar ve TV’nin (veya diğer bağlı kaynakların) kablo 

bağlantılarının sıkıca yapıldığından emin olun.
•  Eğer sistem VARIABLE (VAR) etiketli bir TV çıkışına bağlıysa, 

TV volümünü alçaltın.
•  Alternatif bir kurulum yapın (bkz. sayfa 23).
•  Eğer soundbar’ı duvara monte ediyorsanız, sesi ayarlayın (“Sesi 

duvara montaj için ayarlama”) bölümüne başvurun.
•  Elektrik kablosunu prizden çekin ve en az bir dakika sonra tekrar takın.

Uzaktan 
kumanda 
çalışmıyor veya 
bir çalışıyor 
bir çalışmıyor

•  Pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini ve değiştirilmeye ihtiyaç 
duyup duymadıklarını kontrol edin (bkz. sayfa 31).

•  Uzaktan kumandayı direkt olarak soundbar’a doğru tutun.
•  Uzaktan kumanda volüm veya sessize alma düğmelerine bastığınızda 

durum göstergelerinin nasıl yanıp söndüğünü kontrol edin.
•  Elektrik kablosunu prizden çekin ve en az bir dakika sonra tekrar takın.

Ses TV’den 
geliyor

•  TV hoparlörlerinizi kapatın (bkz. sayfa 14).
•  TV’nizi sessize alın veya volümünü alçaltın..

Durum göstergesi 
kırmızı yanıyor

•  Sistem hatası: Bose Müşteri Hizmetlerini arayın. Kutunun içinden 
çıkan iletişim bilgilerine başvurun.

Sesi duvara ontaj için ayarlama
Soundbar’ı duvara monte ettikten sonra, sesi daha iyi bir bas performansı elde 
etmek için ayarlayın.

 düğmesine basın ve beş saniye boyunca basılı tutun.
İpucu: Eğer soundbar’ı duvardan çıkarırsanız, bu adımı soundbar’ı varsayılan ses 

ayarlarına döndürmek için tekrar edin.
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Uzaktan kumanda pillerini değiştirme
Uzaktan kumanda çalışmadığında veya menzili azalmış gibi göründüğünde, 
uzaktan kumanda pillerinin ikisini de değiştirin. Alkalin pil kullanın.
1. Uzaktan kumanda arkasındaki pil bölümü kapağını kaydırarak açın.
2. İki pili de çıkarın.
3. Pilleri yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde çöpe atınız.
4. İki adet AA (IEC-LR6) 1.5V pil, veya eş değerini takın. Pillerin üzerindeki 

+ ve – sembollerini pil bölümü içindeki + ve – işaret-lerine uydurarak pilleri 
yerleştirin.

5. Pil bölümü kapağını yerine kaydırarak geri takın.
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Temizleme
•  Sisteminizin dışını yumuşak ve kuru bir bezle silin.
•  Sistemin yakınında herhangi bir sprey kullanmayın. Çözücüler, kimyasallar, veya 

alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren temizlik solüsyonları kullanmayın.
•  Cihazın açık kısımlarına su girmesine izin vermeyin.

Müşteri hizmetleri
Daha fazla yardım için Bose Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Kutunun içinden 
çıkan iletişim bilgilerine başvurun.

Sınırlı garanti
Sisteminiz, sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajın 
içinden çıkan hızlı başlangıç kılavuzunda yer almaktadır. Lütfen nasıl kaydedeceğiniz 
hakkındaki talimatlar için hızlı başlangıç kılavuzuna başvurun. Kayıt yapmadığınız 
takdirde sınırlı garanti haklarınız geçersiz olmaz.
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
Giriş: 20VDC, 30W MAX.
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