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• 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. 

• Uzun süre boyunca kulaklıkları suya maruz bırakmayın veya suya daldırmayın, veya yüzmek, su kayağı, sörf gibi 
su sporları sırasında kulaklıkları giymeyin.

• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.

• Bu ürünü sadece yerel yönetmeliklere uygun (örneğin UL, CSA, VDE, CCC) ajans onaylı güç kaynağı ile kullanın. 

• Pil içeren ürünleri direkt güneş ışığına maruz olarak saklamak, yangın veya benzeri aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.

Mevzuat Bilgisi

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 okuyun ve tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• Kulaklıkları yüksek bir ses seviyesinde uzun bir süre kullanmayın.

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

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

• Eğer kulaklıklardan alışılmadık yüksek bir gürültü geliyorsa kulaklıkları kullanmayın. Böyle bir durumda kulaklıkları
kapatın ve Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

• Eğer kulaklıklarda bir ısınma hissederseniz veya ses kaybı yaşarsanız kulaklıkları hemen çıkarın. 

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

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

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

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 da daha 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.
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CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bu cihazın içindeki şarj edilebilir lityum iyon pil sadece kalifiye profesyoneller tarafından çıkarılmalıdır. 
 Daha fazla bilgi için lütfen yerel Bose bayinize danışın veya 
http://products.bose.com/static/compliance/index.html adresini ziyaret edin.

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 cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka
anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

IDA Gereksinimleri ile uyumludur.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği
Madde XII
“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, 
herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, 
verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV
Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep 
olmamalıdır. Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar 
kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu’na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar yasal iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihaz kaynaklı parazitlere duyarlı 
olmalıdır.

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 bu adreste 
bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Yakarak imha etmeyin.

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.
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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 ve 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.

Giriş Değeri: 5V  1A

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

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “5” 2005 veya 2015’tir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Şangay) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Çin
(Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, İrlanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Tayvan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan

“Made for iPod” (iPod için üretilmiştir), “Made for iPhone” (iPhone için üretilmiştir) ve “Made for iPad” (iPad için 
üretilmiştir) bir elektronik aksesuarın özellikle iPod, iPhone veya iPad’e bağlanmak için tasarlandığı ve üretici 
 tarafından Apple performans standartlarına uyumunun sertifikalandığı anlamına gelir. Apple bu cihazın kullanıl-
masından ya da güvenlik ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone 
 veya iPad ile kullanımı kablosuz performansı etkileyebilir.

iPad, iPhone, ve iPod, Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. “iPhone” ticari markası 
Aiphone K.K.’den lisans ile kullanılmaktadır.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc’ın servis 
markasıdır.

Android, Google Play, ve Google Play logosu 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.

N markası NFC Forum, Inc.’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.

©2016 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, 
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.
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Kulaklık bileşenleri
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Özellikler ................................................................................................................................. 10
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Pili kontrol etme  .................................................................................................................. 12

Kulaklık Durum Göstergeleri
Bluetooth® göstergesi (  ) ............................................................................................ 13

Pil göstergesi (  ) ............................................................................................................. 13

Doğru Yerleşimin Önemi
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Kulaklık uçlarını kulağınıza yerleştirme ...................................................................... 14
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Sınırlı Garanti  .......................................................................................................................
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Sorun Giderme  .............................................................................................................
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B A Ş L A R K E N

StayHear®+ Pulse kulaklık uçları: 
Büyük boy (L) ve Küçük boy (S)

Not:  Orta boy (M) kulaklık uçları
kulaklıklara takılı gelir.

Bose® SoundSport®  Pulse 
kablosuz kulaklıklar

Taşıma çantası

USB kablosu

Paketi Açma
Paketi dikkatlice açın ve asagıdaki parçaların çıktıgından emin olun:

Kulaklıkların herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorsa, kulaklıkları kullanmaya
çalışmayın. Derhal yetkili Bose satıcınıza başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini
arayın. İletişim bilgileri için, kutudan çıkan hızlı baslangıç kılavuzuna başvurun.
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StayHear®+ Pulse kulaklık uçları

Entegre kumanda ve
 mikrofon:

Açma-kapama/
Bluetooth 
düğmesi

Pil ve Bluetooth®  
göstergeleri

Çok fonksiyonlu
düğme

Volüm Arttırma

Volüm Azaltma

USB 
 konektörü

Kalp atışı 
sensörü

B A Ş L A R K E N

Kulaklık bileşenleri

Giysi klipsi
(çıkarılabilir)
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Açmak için:

Kapamak için:

Açma-kapama/Bluetooth® düğmesine basın ve pil göstergesi (  ) pil şarj seviyesini 
belirtmek için yeşil, sarı veya kırmızı yanana kadar basılı tutun. 

Açma-kapama/Bluetooth® düğmesine basın ve      üç kere yanıp sönüp sonrasında 
kapanana ve kapanma seslerini duyana kadar basılı tutun.

Açma-kapama/
Bluetooth düğmesi

Kulaklıklarınızı çalıştırma
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B O S E ®  C O N N E C T  U Y G U L A M A S I

Bose® Connect Uygulaması ile kulaklıklarınızın gelişmiş özelliklerini keşfedin.

Özellikler
• SoundSport® Pulse kablosuz kulaklıklarınızın tam potansiyelini ortaya çıkarın.

• Çoğu Apple ve Android™ sistemler ile uyumlu ücretsiz uygulama.

• Mobil cihazınızı kulaklıklarınızla kolayca eşleştirin (bkz. sayfa 17).

• Kalp atışınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyin (bkz. sayfa 23).

• Birden fazla mobil cihaza kolayca bağlanın ve aralarında geçiş yapın.

• Sesli yönlendirmeleri devredışı bırakın.

• Kulaklıklarınızı en son çıkan yazılımlar ile güncel tutun.

• Sesli yönlendirme dili ve otomatik kapanma gibi kulaklık ayarlarını kişiselleştirin.
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USB kablosunu takma
DİKKAT: Bu ürünü sadece yerel yönetmeliklere uygun (örneğin UL, CSA, VDE, CCC) 

ajans onaylı güç kaynağı ile kullanın.

1. Sağ kulaklığın altındaki kapağı kaldırın.

2. USB kablosunun küçük ucunu USB konektörüne takın.

3. Diğer ucu bir USB duvar şarjına veya açık bir bilgisayara takın. 

• Şarj olurken  simgesi sarı renkte yanıp söner.

• Pil tamamen şarj olduğunda,  simgesi yeşil renkte yanar.

• Pilin tamamen şarj olması için iki saate kadar beklemeniz gerekir. Kulaklık 
 tamamen şarj olduktan sonra beş saate kadar pil ömrü vardır.

• Kulaklıklar şarj olurken çalışmaz.

Not: Şarj etmeden önce kulaklıkların 5° C (41° F) ve 40° C (104° F) arasında oda  
sıcaklığında olduğundan emin olun.

P İ L İ  Ş A R J  E T M E
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P İ L İ  Ş A R J  E T M E

Pili kontrol etme
• Kulaklıkları her çalıştırdığınızda, sesli yönlendirmeler kulaklık pilinin şarj seviyesini 

 belirtir ve  simgesi 10 saniye boyunca yanar. Kulaklık kontrollerinden herhangi birine 
bastığınızda  simgesi 10 saniye boyunca yanar. Daha fazla bilgi için, 13. sayfadaki 
“Pil göstergesi” bölümüne başvurun.

• Kulaklıkları kullanırken, pilin şarj edilmeye ihtiyacı olduğunda pil göstergesi kırmızı 
renkte yanıp söner.

• Eğer bir Apple cihazına bağlıysanız, cihaz kulaklık pil şarjı seviyesini ekranın üst 
sağ köşesinde gösterir.
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K U L A K L I K  D U R U M  G Ö S T E R G E L E R İ

Bluetooth® ve pil göstergeleri sağ kulaklığın arkasında bulunur.

Bluetooth® göstergesi (  )
Gösterge aktivitesi Sistem durumu
Yanıp sönen mavi Eşleştirmeye hazır

Yanıp sönen beyaz Bağlanıyor

Sabit beyaz Bağlı

Pil göstergesi (  )
Gösterge aktivitesi Sistem durumu
Yeşil Yarım veya tam şarj

Sarı Düsük şarj

Yanıp sönen kırmızı Şarj edilmesi gerekiyor
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D O Ğ R U  Y E R L E Ş İ M İ N  Ö N E M İ

Doğru StayHear®+ Pulse ucunu seçme
Optimal ses performansı için, doğru StayHear®+ Pulse kulaklık ucu boyunu seçmek 
önemlidir. Her bir kulağınız için en rahat ve sağlam yerleşen boyu seçin. En doğru 
yerleşimi seçmek için üç kulaklık ucunu da denemeniz gerekebilir. İki kulağınız için de
farklı boylara ihtiyaç duyabilirsiniz.

Not:   
deneyin. Kendi sesinizin her iki kulağınıza da boğuk gelmesi gerekir; eğer değilse 
başka bir boy deneyin.

Kulaklık uçlarının size uygun olup olmadığını belirlemek için normal sesle konuşmayı 

Her bir StayHear®+ Pulse kulaklık ucu ve silikonu hangi kulak için tasarlandıklarını 
belirtmek için L (sol) veya R (sağ) harfleri ile etiketlenmiştir. Sol kulaklık silikonunu 
sol kulaklığa, sağ kulaklık silikonunu da sağ kulaklığa taktığınızdan emin olun.

Kulaklık uçlarını kulağınıza yerleştirme
StayHear®+ Pulse kulaklık uçları kulaklıkların kulağınızda rahat ve sağlam bir şekilde 
durmalarını sağlar. Kulaklık ucu kanadı iç kulak kıvrımının hemen altına yerleşir.

1.  Kulaklığı StayHear®+ Pulse kulaklık ucu kulak kanalının girişinde yumuşakça duracak 
şekilde kulağınıza sokun.

2.  Kulaklığı arkaya doğru yatırın ve silikon kanadını kulak kıvrımının altına iterek 
sağlamca yerleştirin.

Kulak kıvrımı
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D O Ğ R U  Y E R L E Ş İ M İ N  Ö N E M İ

2. 

Not: Sol ve sağ kulaklıktaki kalp atışı sensörlerinin kulaklık uçlarında bulunan 
uygun oyuklardan çıktıklarından emin olun.

Kulaklık ses çıkışı

Kalp atışı sensörü 
(ikinci)

3. Kulaklık silikonunun tabanını klik sesiyle yerine sağlamca yerleşene kadar aşağı 
bastırın.

StayHear®+ Pulse uçlarını değiştirme
1.  Kulaklığı kablo birleşim yerinden tutarak, takılı StayHear®+ Pulse kulaklık ucunu 

hafifçe tutun ve kulaklıktan soyun.

Yırtılmayı önlemek için, StayHear®+ Pulse kulaklık silikonunu dibinden DİKKAT:
kavrayın. Silikon kanadını çekmeyin.

Yeni StayHear®+ Pulse kulaklık ucu silikonunun açık tarafını kulaklığın ses çıkışı ile 
hizalayın ve silikonu ses çıkışına yerleşecek şekilde çevirin. 
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Sesli yönlendirmeler eşleştirme ve bağlantı süreci boyunca sizi yönlendirir.

Hafızadaki diller

Dili değiştirme
 

SESLİ  YÖNLENDİRMELER

Aşağıdaki diller kulaklıklarınıza yüklü olarak gelir:

• İngilizce • Almanca • Kore dili • İsveççe

• İspanyolca • Çince • İtalyanca • Flemenkçe

• Fransızca • Japonca • Portekizce

 Başka bir dil indirmek için:
global.bose.com/support/SSP adresini ziyaret edin.

Kulaklıkları ilk kez çalıştırdığınızda sesli yönlendirmeler İngilizcedir. Başka bir dil 
seçmek için:

 

1.   ve  düğmelerine aynı anda basın ve ilk dil seçeneği için sesli yönlendirmeyi 
duyana kadar basılı tutun.

2. Dil seçenekleri arasında gezinmek için  veya  düğmelerine basın.

3.  İstediğiniz dili duyduğunuzda, seçmek için  düğmesine basın ve basılı tutun.
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Mobil cihazınızı Bose® Connect  
uygulamasını kullanarak eşleştirme (önerilen)
1.  Kulaklıklarınızı çalıştırın.

Açma-kapama/
Bluetooth düğmesi

2. Bose® Connect uygulamasını indirin ve ekrandaki bağlantı talimatlarını takip edin.

BLUETOOTH ®  T E K N O L O J İ S İ

Bluetooth® kablosuz teknolojisi, Bluetooth akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar
veya diğer cihazlardan kulaklıklarınıza müzik göndermenize izin verir. Bir mobil cihazdan
müzik yayını yapmadan önce, cihazı kulaklıklarınızla eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlanıldı) 
uyarısını duyarsınız veya göstergesi sabit beyaz yanar.
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BLUETOOTH ®  T E K N O L O J İ S İ

Alternatif bir eşleştirme metodu seçme
Eğer mobil cihazınızı Bose® Connect uygulamasını kullanarak eşleştiremiyorsanız, 
Bluetooth® ayarları menüsünü veya Near Field Communication (NFC) kullanarak 
eşleştirebilirsiniz.

NFC nedir?
NFC, iki cihazın sadece cihazları birbirine değdirerek birbirleriyle kablosuz bağlantı 
kurmasını sağlayan Bluetooth teknolojisini kullanır. Cihaz modelinizin NFC özelliğini 
destekleyip desteklemediğini öğrenmek için cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.

Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden Bluetooth
eşleştirmesini desteklemiyorsa veya emin 
değilseniz:

19. sayfadaki “Mobil cihazınızı Bluetooth ayar
menüsünü kullanarak eşleştirme” bölümündeki 
talimatları takip edin.

Eğer cihazınız NFC üzerinden Bluetooth 
eşleştirmesini destekliyorsa:

20. sayfadaki “Mobil cihazınızı NFC ile eşleştirme”
bölümündeki talimatları takip edin.

Not: Eğer cihazınız NFC üzerinden Bluetooth eşleştirmesini destekliyorsa, eşleştirme 
metodlarının ikisini de kullanabilirsiniz.
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BLUETOOTH ®  T E K N O L O J İ S İ

Bluetooth® menüsünü kullanarak 
 mobil cihazınızı eşleştirme
1.  

Açma-kapama/
Bluetooth düğmesi

2.  

3. 

Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin. 

İpucu: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

Cihaz listesinden Bose® SoundSport® Pulse kablosuz kulaklıklarınızı seçin.

Eşleştirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlanıldı) 
uyarısını duyarsınız veya göstergesi sabit beyaz yanar.

 Kulaklıklarınız çalışır haldeyken, Açma-kapama/Bluetooth® düğmesine basın ve 
“Ready to pair” (Eşleştirmeye hazır) uyarısını duyana veya Bluetooth göstergesi 
(     ) mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.  
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BLUETOOTH ®  T E K N O L O J İ S İ

Mobil cihazınızı NFC ile eşleştirme
1.   

2. Cihazınızın NFC temas noktasını entegre kumandanın arkasına dokundurun.

Cihazınız sizi eşleştirmeyi kabul etmeniz için uyarabilir.

 Kulaklıklarınız çalışır haldeyken, cihazınızın ekran kilidini açın ve Bluetooth® ve NFC
özelliklerini etkinleştirin. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için cihazınızın 
kullanma kılavuzuna başvurun.

 Eşleştirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlanıldı) 
uyarısını duyarsınız veya      simgesi sabit beyaz yanar.
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BLUETOOTH ®  T E K N O L O J İ S İ

Bir mobil cihazın bağlantısını kesme

Bir mobil cihazı tekrar bağlama
• Çalıştırıldığında, kulaklıklar en son bağlandığı iki cihaza yeniden bağlanmaya çalışır.

Not:  Cihazların açık ve çekim alanı içinde olduğundan emin olun.

• Eğer cihazınız NFC üzerinden Bluetooth eşleştirmesini destekliyorsa, cihazınızın 
NFC temas noktasını kulaklıkların entegre kumandasının arkasına değdirin.

•  Cihazınızın Bluetooth® özelliğini devre dışı bırakın.

• Eğer cihazınız NFC üzerinden Bluetooth eşleştirmesini destekliyorsa, cihazınızın 
NFC temas noktasını kulaklıkların entegre kumandasının arkasına değdirin.
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İki bağlı mobil cihaz arasında geçiş yapma
1. Birinci mobil cihazınızda dinlediğiniz içeriği duraklatın.

2. İkinci mobil cihazınızda içerik oynatın.

Bağlı mobil cihazları tanıma
O anda hangi cihazların bağlı olduğunu duymak için Açma-kapama/Bluetooth 
 düğmesine basın.

Daha önce eşleştirilmiş bir mobil cihaza yeniden bağlanma
1. Hangi cihazın bağlı olduğunu duymak için Açma-kapama/Bluetooth düğmesine basın.

2.  Kulaklık eşleştirme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için üç saniye içinde 
Açma-kapama/Bluetooth düğmesine tekrar basın. Doğru cihaz adını duyana kadar 
tekrar edin.

3. Bağlı mobil cihazda müzik çalın.

Kulaklık eşleştirme listesini temizleme
1. Açma-kapama/Bluetooth düğmesine basın ve “Bluetooth® device list cleared” 

(Bluetooth cihaz listesi silindi) açıklamasını duyana kadar 10 saniye boyunca tutun.

2. Bose® SoundSport® Pulse kulaklıklarınızı cihazınızın Bluetooth listesinden silin.

Tüm mobil cihazlar listeden silinir ve kulaklıklar yeni bir cihazla eşleşmek için 
hazır hale gelir.

Bose® Connect uygulamasını kullanma

 B İ RDE N  F A Z LA BAĞ LAN T I Y I  Y Ö N E T ME

Bose Connect uygulamasını kullanarak da birden fazla bağlı cihazı kolayca 
yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 10. sayfadaki “Bose Connect Uygulaması” 
bölümüne başvurun.

Kulaklıklarınız daha önce eşleşmiş olan sekiz ayrı cihazı Bluetooth® eşleştirme listesinde 
hafızada tutabilir ve aktif olarak aynı anda iki cihaza birden bağlanabilir.

Not: Aynı anda sadece bir cihazdan müzik çalabilirsiniz.



T Ü R K Ç E  -  2 3

Bose® Connect uygulamasında 
kalp atış hızınızı görüntüleme
Kulaklıklarınız mobil cihazınıza bağlandıktan sonra, Bose® Connect uygulamasında  
gerçek zamanlı olarak kalp atış hızınızı görebilirsiniz.

Not: Kalp atış hızınızı görmek için, egzersiziniz boyunca sol kulaklığın sağlamca  
yerinde olduğundan emin olun.

Kalp atış hızınızı bir fitness uygulamasında görüntüleme
Kulaklıklarınız mobil cihazınıza bağlandıktan sonra çoğu popüler fitness uygulamasında 
kalp atış hızınızı görebilirsiniz. Başlamak için, fitness uygulamanızda kulaklıklarınızı 
kalp atışı sensörü olarak ayarlayın.

Kurulum için ipuçları
• Kurulum sırasında, kulaklıklarınız kulağınıza takılı olsun.

• Kurulum sırasında, kalp atış sensörüne sahip diğer cihazlardan uzaklaşın.

• Fitness uygulamanızın Ayarlar menüsünde, “Devices” (Cihazlar), “Hardware” 
(Donanım) veya “Heart Rate Monitor” (Kalp Atışı Monitörü) menülerini arayın. 
“Search for sensor” (Sensörü ara) veya “Auto-connect” (Otomatik bağlan) seçeneğini seçin.

• Bazı fitness uygulamaları cihaz listesinden kalp atışı sensörü olaran HR-Bose 
SoundSport Pulse seçeneğini seçmenizi isteyebilir.

• Bazı fitness uygulamaları kalp atış hızınızı görebilmeniz için “Start workout” 
(Egzersize başla) seçeneğini seçmenizi isteyebilir.

• Sol kulaklığın egzersiz boyunca sağlamca yerinde durduğundan emin olun.

• Bir kalp atış sensörüne bağlanmak hakkında daha fazla bilgi için fitness uygulamanızın 
yardım menüsüne başvurun.

Not: Bazı fitness uygulamaları detaylı kalp atışı hızını görebilmeniz için ücretli 
abonelik gerektirebilir.

K A L P  A T I Ş I  S E N S Ö R Ü
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Fonksiyon Yapılması gerekenler
Çalma/Duraklatma

İleri Atlama

Geri Atlama

Hızlı İleri Atlama

Geri Sarma

Volüm Arttırma

Volüm Azaltma

K U L A K L I K  K O N T R O L L E R İ

Medya oynatma ve volüm fonksiyonları
Kulaklık kontrolleri sağ kulaklığın altındaki entegre kumanda üzerinde bulunmaktadır.

Volüm Azaltma

Volüm Arttırma

Çok fonksiyonlu
düğme

 düğmesine basın.

 düğmesine iki kez hızlıca basın.

 düğmesine iki kez hızlıca basın ve ikincide basılı tutun.

 düğmesine üç kez hızlıca basın.

düğmesine üç kez hızlıca basın ve üçüncüde basılı tutun.

 düğmesine basın. 

 düğmesine basın. 
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K U L A K L I K  K O N T R O L L E R İ

Çağrı fonksiyonları

Bir çağrı sırasında      ve

Fonksiyon Yapılması gerekenler
Çağrı cevaplama  düğmesine basın.

Çağrı sonlandırma  düğmesine basın.

Gelen çağrıyı reddetme  düğmesine basın ve bir saniye boyunca basılı tutun.

İkinci bir gelen çağrıyı cevaplama
ve diğer çağrıyı beklemeye alma 

Bir çağrı sırasında,  düğmesine bir kez basın.

İkinci bir gelen çağrıyı reddetme
ve o anki çağrıda kalma

Bir çağrı sırasında, 
boyunca basılı tutun.

 düğmesine basın ve bir saniye 

İki çağrı arasında geçiş yapma İki aktif çağrı varken,  düğmesine iki kez basın.

Bir konferans çağrısı oluşturma İki aktif çağrı varken
boyunca basılı tutun.

,  düğmesine basın ve bir saniye 

Sesli yönlendirmeleri 
aktifleştirme

 düğmesine basın ve bir saniye Bir çağrıda değilken
basılı tutun.

Bu özellik hakkında uyumluluk ve kullanım bilgisi için mobil 
cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.

Bir çağrıyı sessiz alma/sessiz
moddan çıkarma

 düğmelerine aynı anda basın.



2 6  -  T Ü R K Ç E

K O R U M A  V E  B A K I M

Kulaklıklarınızı saklama
• 

• Kulaklıkları bir kaç aydan daha uzun süre kullanmayacaksanız, saklamadan önce 
pili tamamen şarj edin.

Kullanmadığınız zamanlarda kulaklıklarınızı kapatın.

• Kulaklıkları saklamak için taşıma çantasına yerleştirin.

Temizleme
Kulaklıklarınız periyodik olarak temizlenmeye ihtiyaç duyabilir.

StayHear®+ Pulse silikon kulaklık uçları: Silikon uçları kulaklıklardan ayırın ve yumuşak 
 bir deterjan ve suyla yıkayın. Kulaklıklara geri takmadan önce iyice duruladığınızdan  
ve kuruttuğunuzdan emin olun.

Kulaklık ses çıkışları: Sadece kuru, yumuşak pamukla veya benzeri bir bezle silin. 
Ses çıkışlarının içine asla bir temizleme aleti sokmayın.

Yedek parça ve aksesuarlar
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri servislerinden sipariş verilebilir. 27. sayfadaki  
“Müşteri hizmetleri” bölümüne başvurun.
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K O R U M A  V E  B A K I M

Müşteri hizmetleri
Kulaklıklarınızı kullanmak hakkında daha fazla yardım için:

• global.bose.com/support/SSP adresini ziyaret edin.

• Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. İletişim bilgileri için kutudan çıkan 
 belgelere başvurun.

Sınırlı Garanti
SoundSport® Pulse kablosuz kulaklıklarınız sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin 
detayları, ambalajda yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kayıt yapılacağıyla 
ilgili talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı garanti 
haklarınızı değiştirmez.  

Teknik bilgi
Giriş değeri:  5V    1A

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.
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S O R U N  G İ D E R M E

Sorun Yapılması gerekenler
Kulaklıklar açılmıyor • Kulaklıkları açın (9. sayfadaki “Kulaklıklarınızı çalıştırma” bölümüne 

başvurun).
• Pili şarj edin.

• Mobil cihazınızda:

 – Bluetooth özelliğini kapatın ve tekrar etkinleştirin.

 –

• 

• 

• Yönlendirme videolarını izlemek için global.bose.com/support/SSP
adresini ziyaret edin.

• Kulaklıkların eşleştirme listesini temizleyin: Kulaklıkları kapatın.
Açma-kapama/Bluetooth düğmesine basın ve “Bluetooth device 
list cleared” (Bluetooth cihaz listesi silindi) açıklamasını duyana 
kadar 10 saniye basılı tutun. Bose SoundSport Pulse kulaklıklarınızı 
cihazınızın Bluetooth listesinden silin. Tekrar eşleştirin.

• Mobil cihazınızın NFC’yi desteklediğinden emin olun.

• 

• 

Ses yok • Kulaklıkları çalıştırın ve pilleri şarj edin.

• Kulaklıklarınız ve mobil cihazınızın volümünü arttırın.

• Bağlı cihazın adını duymak için Açma-kapama/Bluetooth düğmesine 
basın. Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun.

• 

• 

• 

• 

• 

Kulaklıklar mobil 
cihaza bağlanmıyor

Bose® SoundSport® Pulse kulaklıklarınızı cihazınızın Bluetooth 
listesinden silin. Tekrar eşleştirin.

Mobil cihazınızı kulaklıklara yakınlaştırın ve herhangi bir 
parazit kaynağı veya engelden uzaklaştırın.

Başka bir mobil cihaz ile eşleştirin (17. sayfadaki “Bose® Connect 
uygulamasını kullanarak mobil cihazınızı eşleştirme” bölümüne başvurun).

Kulaklıklar NFC  
özellikli cihaz ile 
eşleşmiyor Cihazınızın ekran kilidini açın ve Bluetooth ve NFC özelliklerini 

etkinleştirin.
Mobil cihazınızın arkasındaki NFC temas noktasını 
kulaklıkların entegre kumandasının arkasına dokundurun.

Mobil cihazınızı kulaklıklara yakınlaştırın ve herhangi bir 
parazit kaynağı veya engelden uzaklaştırın.

Başka bir müzik kaynağı kullanın.

Başka bir mobil cihaz ile eşleştirin (17. sayfadaki “Bose® Connect 
uygulamasını kullanarak mobil cihazınızı eşleştirme” bölümüne başvurun).

Eğer iki mobil cihaz birden bağlı ise, ilk önce birinci cihazı duraklatın
sonra diğerini çalın.

Eğer iki mobil cihaz birden bağlı ise, cihazları kulaklıkların menzili 
içine yaklaştırın (10 m veya 30 ft.).
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S O R U N  G İ D E R M E

Sorun Yapılması gerekenler
Kötü ses kalitesi • 

• Başka bir mobil cihaz ile eşleştirin (17. sayfadaki “Bose® Connect 
uygulamasını kullanarak mobil cihazınızı eşleştirme” bölümüne başvurun). 

• İkinci mobil cihazın bağlantısını kesin.

Başka bir müzik kaynağı kullanın.

• Mobil cihazınızı kulaklıklara yakınlaştırın ve herhangi bir parazit 
kaynağı veya engelden uzaklaştırın.

• Kulaklık uçlarının silikon parçasında ve hoparlör önünde oluşabilecek 
herhangi bir kulak kiri veya pislik birikimini temizleyin.

Kulaklıklar
şarj olmuyor

• Sağ kulaklığın altındaki küçük kapağı açın ve USB kablosunun küçük  
ucunu sıkıca buradaki USB konektörüne takın. Kablo üzerindeki  
konektörün doğru yönde kulaklıkların konektörü ile hizalandığından 
emin olun.

• USB kablosunun iki ucunun da sıkıca bağlı olduğundan emin olun.

• Eğer kulaklıklarınız yüksek veya düşük ısılara maruz kaldıysa, 
kulaklıkların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve yeniden sarj 
etmeyi deneyin.

Kalp atış hızı
Bose Connect
uygulamasında 
belirmiyor

• Bose Connect uygulamasında, Bose® SoundSport® Pulse 
kulaklıklarınızın mobil cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.

• Sol kulaklığın kulağınıza sağlamca oturduğundan emin olun. 
Başka boyda bir StayHear®+ Pulse kulaklık ucu denemeniz gerekebilir.

• Bose Connect uygulamasını kapatın ve tekrar başlatın. 

• 

• Mobil cihazınızda, Bluetooth özelliğini kapatın ve tekrar açın.

Kalp atış hızı 
fitness uygulamasında
belirmiyor

• Mobil cihazınızın Bluetooth listesinde, Bose® SoundSport® Pulse  
kulaklıklarınızın seçili olduğundan emin olun.

• Sol kulaklığın kulağınıza sağlamca oturduğundan emin olun. 
Başka boyda bir StayHear®+ Pulse kulaklık ucu denemeniz gerekebilir.

• Bazı fitness uygulamalarında, kalp atış hızınızı görebilmek için 
“Start workout” (Egzersizi başlat) seçeneğini seçmeniz gerekebilir.

• Fitness uygulamasını kapatın ve tekrar başlatın.

Kulaklıkları kapatın ve tekrar çalıştırın.

Kulaklıkları kapatın ve tekrar çalıştırın.

• 

• Mobil cihazınızda, Bluetooth özelliğini kapatın ve tekrar açın.

• Bir kalp atışı sensörüne bağlanmakla ilgili daha fazla bilgi almak için 
 fitness uygulamanızın yardım menüsüne başvurun.
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Sorun Yapılması gerekenler
Kalp atış hızı ölçümü
kesiliyor

 • Sol kulaklığın kulağınıza sağlamca oturduğundan emin olun. Başka 
boyda bir StayHear®+ Pulse kulaklık ucu denemeniz gerekebilir.

• Sol kulaklıktaki kalp atışı sensörünü temizleyin.

• Fitness uygulamasını kapatın ve tekrar başlatın.

Kulaklıkları kapatın ve tekrar çalıştırın.• 

StayHear®+ Pulse Kulaklık uçlarını kulaklıklara sıkıca takın (15. sayfadaki “StayHear®+ 
Pulse kulaklık uçlarını değiştirme” bölümüne başvurun).

StayHear®+ Pulse
uçlar kaybolduysa

kulaklık uçları düşüyor

Yedek kulaklık uçları için Bose müşteri ilişkileri ile iletişim kurun 
(27. sayfadaki “Müşteri hizmetleri” bölümüne başvurun).

S O R U N  G I D E R M E
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