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1. Bu talimatları okuyun.

2. Bu talimatları saklayın.

3. Tüm uyarılara dikkat edin.

4. Tüm talimatlara uyun

5. Cihazı su yakınında kullanmayın.

6. Kuru bir bezle temizleyin.

7. Havalandırma açıklıklarını bloke etmeyin. Üreticinin talimatları doğrultusunda kurulum yapın.

8.  Isı kaynakları, radyatör, ocak, veya ısı üreten diğer techizatların (amplifikatörler dahil olmak
üzere) yakınına kurulum yapmayınız.

9. Güç kablosunun üstünden yürünmemesi veya sıkıştırılmaması için kabloyu koruyun.

10. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.

11. Yıldırım fırtınaları veya uzun süre kullanılmadığı durumlarda ürünü fişten çekiniz.

12.  Tüm onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Güç kablosunun veya fişinin zarar
görmesi, cihazın üstüne sıvı dökülmesi veya içine cisim girmesi, ürünün yağmura veya neme
maruz kalası, normal çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi,cihazın herhangi bir şekilde
hasar görmesi durumunda servise götürülmesi gerekir.

Bu sembol ürün içinde elektrik şoku riski taşıyan yalıtılmamış, tehlikeli voltaj olduğu 
anlamına geliyor. 

Bu sembol bu kılavuzda önemli operasyon ve bakım direktifleri olduğu anlamına gelir.

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

Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalısmasını nasıl 
etkileyebilecegi konusunda emin degilseniz bu durumu doktorunuza danısın.

ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI

Lütfen okuyun ve tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın. 

Önemli Güvenlik Talimatları
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• Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü yağmur veya neme maruz
BIRAKMAYIN.

• Ürünün damlama veya sıçramaya maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu
kapların ürünün üzerine koyulmasına izin VERMEYİN.

• Cihazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanan mum gibi
çıplak ateş kaynakları KOYMAYIN.

• Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.

• Cihazı taşıtlarda veya teknelerde KULLANMAYIN.

• Ürünü sadece ürünle beraber sağlanan güç beslemesiyle kullanın.

• Cihazın fiş ve prizleri bağ koparma aracı olarak kullanıldığında bağ koparma aracı hazır bir
şekilde kullanılabilir olmalıdır.

• Havalandırma gereksinimlerinden dolayı Bose ürünün duvardaki bir boşluk veya bir kabin
gibi kapalı alanlara konulmasını önermez.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用 
2000 metreden az yüksekliklerde kullanın.

• Ürünü veya braketi, şömine, radyatör, veya ısı üreten (amplifikatörler dahil olmak üzere)
diğer cihazlar gibi, bir ısı kaynağı yanına yerleştirmeyin veya kurmayın.

• Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.

ÖNEMLI GÜVENLIK TALİMATLARI



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 da 
daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:
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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 cihaz verici ve bedeniniz arasında en az 20 cm olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

5150 - 5250 MHz bandında çalışacak olan bu cihaz aynı kanalı kullanan diğer cihazlara karışımı 
engellemek için sadece iç mekanlarda kullanılmalıdır.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ürün, Enerjiye Dayalı Ürünler için Ekotasarım Gereksinimleri Direktifi 2009/125/EC ile uygun 
olarak, takip eden norm(lar) veya doküman(lar) ile uygundur: Regülasyon (EU) No. 801/2013 
ile değiştirilmiş olarak Regülasyon (EC) No. 1275/2008.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi
Güç Modları

Bekleme Modu Ağda Bekleme

≤  0.5 W Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2.0 W

< 2.5 saat

Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz 
girişte

Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre

Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, 
tüm kablosuz ağ portları aktif edilmiş şekilde 
230V/50Hz girişte güç tüketimi

N/A

≤  20 dakika

≤  2.0 W

Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme 
prosedürleri. Tüm ağların devre dışı bırakılması, 
bekleme modunu etkinleştirir.

Wi-Fi®: Oynat/Duraklat ve Bluetooth düğmelerine 
aynı anda 5 saniye basarak devre dışı 
bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek için tekrarlayın.
Bluetooth®: Eşleştirme listesini temizleyerek ve 
Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca basılı 
tutarak devre dışı bırakın. Bir Bluetooth kaynağı ile 
eşleştirerek etkinleştirin.

MEVZUAT BİLGİSİ

• 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, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diger uygulanabilir AB 
direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu oldugunu beyan eder. 
Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.



Avrupa için:
Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası:

• Bluetooth/Wi-Fi: Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP’den az

• Düsük Enerji Bluetooth: Maksimum spektral güç yogunlugu 10 dBm/MHz EIRP’den az EIRP.

Operasyon için frekans bandı 5150 - 5350 MHz ve 5470 - 5725 MHz arası:

• Wi-Fi: Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP’den az

Bu cihaz aşağıdaki listede belirtilen her AB üye ülkesinde 5150'den 5350 MHz frekans 
aralığında çalıştığında iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE

BG DE PT EL HR LV LT MT PL

CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

Bu sembol ürünün ev atığı olarak  atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama 
tesisine verilmelidir. Usülüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan 
sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle 
ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız 
mağazayla iletişime geçin.
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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 cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan 
gelecek müdahelelere açık olmalıdır.

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu
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.

MEVZUAT BİLGİSİ



 50/60Hz; 0.5A 
Voltaj bilgileri: 
Güç ünitesi: 100 - 240V 
Hoparlör: 24Vdc p , 0.9A
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Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “9”  2009 veya 2019’dur.

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

AB İthalatçısı:  Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan 
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

MEVZUAT BİLGİSİ

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu 
Ekipman Adı: Aktif Hoparlör, Tip tanımı: 427374

Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri

Birim Kurşun
(Pb)

Cıva (Hg) Kadmiyum (Cd) Altı Değerlikli krom 
(CR+6)

Polibromlu bifenil (PBB) Polibromlu 
difenileterler (PBDE)

PCBs

Metal Parçalar

Plastik Parçalar

Hoparlörler

Kablolar

Not 1: “o”, kısıtlanmış maddenin 
 

yüzde içeriğinin
 

 varlığın referans 
 

değerinin yüzdesini 
 

aşmadığını gösterir. 
Not 2: “-”, kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın 
Model ve seri numaraları, hoparlörün alt kısmında bulunmaktadır.
Seri numarası: _______________________________________________________________ 
Model numarası: _____________________________________________________________ 
Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam 
zamanıdır. 
https://global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.



Güvenlik Bilgisi
Bu ürün Bose'dan otomatik güvenlik güncellemeleri alabilir. Otomatik güvenlik 
güncellemelerini almak için ürünün kurulumunu Bose Music uygulaması üstünden 
tamamlamanız ve internete bağlamanız gerekmektedir. Kurulum işlemini 
tamamlamazsanız Bose'nin sağladığı güvenlik güncellemelerini yüklemekle 
yükümlüsünüz.

Lisans Açıklamaları
Bose Home Speaker 300 ürününüzün parçalarını kapsayan 3. taraf lisansların açıklamalarını 
görmek için:

1. Hoparlörde, Volüm arttır butonu (+) ve Volüm azalt butonuna (-) 5 saniye basılı tutun.

2. Mikro-USB kablosunun bir ucunu hoparlörün altındaki mikro-USB bağlantısına takın.

3. Kablonun diğer ucunu bir bilgisayara bağlayın.

4.  EULA ve lisans açıklamalarını görmek için bilgisayarda bir tarayıcı penceresinde
http://203.0.113.1/opensource adresini girin.

Amazon, Alexa, Amazon Music, ve ilgili diğer her logo Amazon, Inc. veya iştiraklerinin ticari 
markalarıdır.

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

"Apple ile Çalışır" amblemi bir ürünün amblemdeki teknolojiyle özellikle çalışması için 
tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standardlarını karşıladığı anlamına gelir.. 

Google, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin tescilli 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.

Bu ürün, iHeartRadio hizmetini içerir. iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.'in tescilli markasıdır.

Bu ürün, Microsoft'a ait belirli fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Microsoft lisansı olmadan 
bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez. 

Pandora, Pandora logosu, ve Pandora ticari takdim şekli izinli kullanılarak Pandora Media, Inc.'in 
tescilli markası veya kayıtlı tescilli markasıdır.

Bu ürün, aşağıdaki adreste 3. taraf lisanslarının bulunabileceği Spotify yazılımını kullanmaktadır: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB’nin tescilli markasıdır.

Wi-Fi Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, ve Bose Music logosu Bose Corporation'ın ticari 
markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden 
üretilemez, değiştirilemez,  dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.
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YASAL BİLGİ
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İÇİNDEKİLER
Aşağıdaki parçaların kutudan çıktığına emin olun:

Bose Home Speaker 300 Güç ünitesi

AC güç adaptörleri*

* Birden fazla AC güç adaptörüyle gönderilebilir. Bölgenize uygun güç adaptörünü 
kullanın.

NOT: Eğer cihazınızın herhangi bir yeri zarar görürse kullanmayın. Tescilli Bose bayi 
veya Bose müşteri servisleriyle iletişime geçin.

modern.com.tr/bose adresini ziyaret edin.

KUTUDA NE VAR
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ÖNERİLER
• Hoparlörü herhangi bir ses/görüntü ekipmanının (alıcılar, Televizyonlar vb.) 

veya ısı meydana getirebilecek başka bir cisim üzerine YERLEŞTİRMEYİN. Bu 
cisimlerin yaratabileceği ısı, hoparlör performansını olumsuz etkileyebilir.

• Hoparlörün üstüne veya önüne herhangi bir nesne KOYMAYIN.

• Paraziti önlemek için, diğer kablosuz ekipmanları, hoparlörden 0.3 - 0.9 m (1 
-3 ft) uzakta tutun.

• Hoparlörü metal dolaplardan ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta tutun.

• Hoparlörü lastik tabanının sağlam ve düz bir zemine oturacak şekilde 
yerleştirin.

• Yakında bir AC (şebeke) elektrik prizi olduğundan emin olun.

HOPARLÖR YERLEŞİMİ
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HOPARLÖRÜ GÜCE BAĞLAYIN

1. Güç kablosunu, hoparlörün arkasındaki güç konektörüne bağlayın.

2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.

Hoparlör çalışır duruma gelir ve ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

AĞDA BEKLEME
Hoparlör, ses durduğunda ve 20 dakika veya daha uzun bir süre içerisinde herhangi 
bir tuşa basılmadığında veya sesli asistanla konuşulmadığında beklemeye alınır. 
Hoparlörü ağ bekleme modundan çıkarmak için:
• Hoparlör üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.

• Mobil cihazınızı veya Bose Music uygulamasını kullanarak ses oynatın veya devam
ettirin.

• Amazon Alexa veya Google Assistant ile konuşun.

NOT: Sesli asistanınıza ağ bekleme modunda erişebilmek için hoparlörün Bose 
Music uygulaması kullanılarak kurulduğundan ve mikrafonların açık olduğundan (bkz. 
sayfa 19) emin olun.

Hoparlörü manuel olarak ağda bekleme moduna alma 
Işık çubuğu sönene kadar Oynat/Duraklat butonuna F basılı tutun.

GÜÇ



Bose Music uygulaması akıllı telefon veya tablet gibi her türlü mobil cihazdan 
hoparlörün kurulum ve kontrolünü sağlar. 

Uygulamayı kullanarak müzik yayını yapabilir,  presetleri ayarlayıp değiştirebilir, 
müzik servisleri ekleyebilir, internet radyo istasyonlarını gezebilir, Google 
Assistant veya Amazon Alexa hesabınızı yapılandırabilir, ve hoparlör ayarlarını 
kontrol edebilirsiniz.

NOT: Eğer uygulamada başka bir Bose cihazı için bir hesap yarattıysanız sayfa 
15'deki “Mevcut bir hesaba bir hoparlör ekleyin” bölümüne bakın.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRİN
1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indirin.

2. Uygulamadaki talimatları izleyin.

BOSE MUSIC UYGULAMASI KURULUMU
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MEVCUT BİR HESABA BİR HOPARLÖR EKLEYİN

FARKLI BİR WI-FI AĞINA BAĞLANIN
Ağ isminiz veya şifreniz değişmişse, veya ağınızı değiştirmek veya farklı bir ağ 
eklemek istiyorsanız, farklı bir ağa bağlanın.

1. Hoparlörde ışık çubuğu turuncu yanana kadar AUX ve Oynat/Duraklat butonuna
F basılı tutun.

2. Mobil cihazınızda Wi-Fi ayarlarını açın.

3. Bose Home Speaker 300'ü seçin.

4. Bose Music app uygulamasını seçin, ve uygulama talimatlarını takip edin.

NOT: Eğer aplikasyon hoparlörün kurulumu için sizi yönlendirmezse sol üst 
köşedeki My Bose ikonuna dokunun. Ürününüzü eklemek için H ikonuna 
dokunun.

MEVCUT BOSE MUSIC KULLANICILARI
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1. Bose Music uygulamasında My Bose ekranında + işaretine basın.

NOT: My Bose ekranına dönmek için ekranın sol üst tarafındaki Z işaretine

basın.

2. Uygulamadaki talimatları takip edin.



Volüm arttırVolüm azalt

Oynat/Duraklat

Aksiyon butonu
(bkz. sayfa 20)

Preset butonu 
(bkz. sayfa 25)

Mikrafon 
kapatma butonu 
(bkz. sayfa 20)

AUX butonu 
(bkz. sayfa 29)

Bluetooth  
butonu 
(bkz. sayfa 26)
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HOPARLÖR FONKSİYONLARI

Hoparlör kontrolleri hoparlörün üst kısmında bulunmaktadır.

NOT: Hoparlörünüzü Bose Music uygulaması kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

İçerik oynatımı ve volüm

Volüm arttırVolüm azalt
Oynat/Duraklat

FONKSİYON NE YAPMALI

Oynat/Duraklat
F butonuna dokunun.
Ses devam edene kadar ışık çubuğunun kenarları sürekli beyaz 
yanar.

İleri atlama İki kere F butonuna dokunun.

Geri atlama Üç kere F butonuna dokunun.

Volüm azalt
z butonuna dokunun.
NOT:  Volümü hızlıca azaltmak için  z   butonuna dokunup basılı
tutun.

Volüm arttır
H butonuna dokunun.
NOT:  Volümü hızlıca arttırmak için H butonuna dokunup basılı
tutun.
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SESLİ ASİSTAN KONTROLLERİ
Aksiyon butonunu ve Mikrafon kapatma butonunu Amazon Alexa (bkz. sayfa 
21) veya Google Assistant'ınızı (bkz. sayfa 23) kontrol etmek için kullanılır.

Aksiyon butonu

Mikrafon kapatma
butonu

PRESETLER
Hoparlör favori müzik servislerinizden yayın yapabilmek için altı adet presete 
sahiptir. Ayarlandıklarında müziğinize istediğiniz zaman tek bir dokunuşla veya Bose 
Music uygulamasını kullanarak erişebilirsiniz.

Preset butonları

Presetlerin ayarlanması ve kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için sayfa 25'deki 
"Preset Kişiselleştirilmesi" bölümüne bakın.
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SESLİ ASİSTAN SEÇENEKLERİ
Hoparlörünüzü  hızlıca ve kolayca Amazon Alexa veya Google Assistant'a erişmesi 
için programlayabilirsiniz.

NOT: Amazon Alexa ve Google Assistant bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

OPSİYONLAR NASIL KULLANILIR

Amazon Alexa Sesinizi ve/veya Aksiyon butonunu b (bkz. sayfa 21)
kullanın.

Google Assistant Sesinizi ve/veya Aksiyon butonunu b (bkz. sayfa 23).

NOT: Hoparlörü aynı anda Amazon Alexa ve Google Assistant'a erişmesi için 
ayarlayamazsınız.

SESLİ ASİSTANINIZI KURUN
Başlamadan önce mobil cihazınızın ve hoparlörün aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan 
emin olun.  

Sesli Asistanınızı kurmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar 
menüsünden ulaşabilirsiniz.

NOT: Sesli asistanınızı kurarken Bose Music uygulamasında kullandığınız aynı audio 
servis hesabını kullandığınızdan emin olun.
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ALEXA'YA ERİŞİN
Hoparlör Amazon Alexa'yla uyumludur. Alexa'yla müzik çalmasını, haberleri 
dinlemeyi, hava durumunu öğrenmeyi, akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmeyi, ve daha 
fazlasını, deneyimleyebilirsiniz. Hoparlörünüzde Alexa'yı kullanmak soru sormak 
kadar basittir. Sadece soru sorun veya Aksiyon butonunu kullanın ve Alexa anında 
size cevap verecektir.

Alexa'nın becerileriyle ilgili daha fazla bilgi için, ziyaret edin: 
https://www.amazon.com/usealexa

NOT: Amazon Alexa ve Google Assistant bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

Sesinizi kullanın
“Alexa” diyerek başlayın ve devam edin:

FONKSİYONLAR ÖRNEKLER

Alexa'yla konuş Hava nasıl?

Müzik çal

Beethoven çal.
NOT:  Amazon Music varsayılan müzik servisi olarak 
atanmıştır. Varsayılan müzik servisini değiştirmek için 
Alexa uygulamasını kullanın.

Volümü kontrol et Volüm yükselt.

Belirli bir ses kaynağını oynat TuneIn' de NPR'ı çal.

Belirli bir hoparlörde çalın

Oturma odasında funk çal.
NOT:  Bose Music uygulamasında belirlediğiniz 
hoparlör ismini söylemeyi unutmayın. Eğer birden 
fazla hoparlör aynı isme sahipse Alexa 
uygulamasındaki ismi kullanın veya Bose Music 
uygulamasında ismi değiştirin.

Şarkı atlat Alexa, sonraki şarkı.

Zamanlayıcı ayarlayın 5 dakika sonrasına alarm kur.

Daha fazla fonksiyon keşfedin Hangi yeni becerilere sahipsin?

Alexa'yı durdur Dur.
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Hoparlör kontrollerini kullanın
The Action button b and Microphone off button n are used to control Alexa. 
They’re located on the top of the speaker. 

Mikrafon 
kapatma butonu

FONKSİYONLAR ÖRNEKLER

Alexa'yla konuş
b butonuna basın ve talebinizi söyleyin.

Deneyebileceğiniz şeylerin listesi için linki ziyaret 
edin:  https://www.amazon.com/usealexa

Alarmları ve zamanlayıcıları durdurun b butonuna basın.

Alexa'yı durdur b butonuna basın.

Mikrafonları açın/kapatın

n butonuna basın.
NOT:  Mikrafon kapalıyken, n sürekli kırmızı 
yanar, ve Alexa'ya erişemezsiniz.
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GOOGLE ASSISTANT'INIZA ERİŞİN
Favori içeriklerinizi sadece sesinizi kullanarak durdurmak ve oynatmak için artık 
Google Assistant özelliğine sahip olan Bose Home Speaker 300'ünüzle ellerinizi 
kullanmanıza gerek kalmadan yardım alın. 

Google Assistant'ın becerileriyle ilgili daha fazla bilgi için, ziyaret edin: 
https://support.google.com/assistant

NOTLAR: 
• Google Assistant bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

• Google Assistant'ınızla müzik çalmayla ilgili daha fazla bilgi için sayfa 24'e
bakın.

Sesinizi kullanın
“Hey Google” diyerek başlayın ve konuşun:

FONKSİYONLAR ÖRNEKLER

Google'ın yeteneklerine başvurun İspanyolcada "arkadaş"  nasıl denir?

Ailenizle eğlenin Fil nasıl bir ses çıkarır?

Hatırlatma kurun Perşembe günü annemi aramayı hatırlat.

Takviminizi kontrol edin Bugün ne var?

Akıllı evinizi kontrol edin Işıkları kapatın.
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Hoparlör kontrollerini kullanın
Aksiyon butonu Google Assistant'ınızı kontrol etmek için kullanılır.

Mikrafon kapatma
butonu

FONKSİYONLAR NE YAPMALI

Google Assistant'ınızla konuşun

Alarmları ve zamanlayıcıları durdurun b butonuna basın.

Google Assistant'ınızı durdurun b butonuna basın.

Mikrafonları açın/kapatın
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b butonuna basın ve talebinizi söyleyin.

Deneyebileceğiniz şeylerin listesi için linki ziyaret 
edin:  https://support.google.com/assistant

n butonuna basın.
NOT:  Mikrafon kapalıyken, n  sürekli kırmızı 
yanar, ve Google Assistant'ınıza erişemezsiniz.



GOOGLE ASSISTANT'INIZLA MÜZİK ÇALIN
Google Assistant'ınıza varsayılan audio servisinizi veya belirli bir audio servisini 
oynatmasını talep edevilirsiniz.

“Hey Google” diyerek başlayın ve konuşun:

FONKSİYONLAR ÖRNEKLER

Müzik çal

Caz çal.

NOT:  Google Assistant varsayılan audio servisinizi 
kullanır. Eğer bir hata mesajı duyarsanız varsayılan 
audio servisinizi değiştirmeniz gerekebilir. 
Değiştirmek için Google Assistant uygulamasını 
kullanın.

Hoparlörünüzü kontrol edin Volümü arttır.

Belirli bir yayın servisini çal

TuneIn'de NPR'ı çal.

NOT:  Google Assistant her audio servisini 
desteklemeyebilir.

Belirli bir hoparlörde çal

Mutfakta hip-hop çal.

NOT: Bose Music uygulamasında belirlediğiniz 
hoparlör ismini söylemeyi unutmayın. Eğer 
birden fazla hoparlör aynı isme sahipse Google 
Assistant uygulamasındaki ismi kullanın veya 
Bose Music uygulamasında ismi değiştirin.

Varsayılan müzik servisini seçin
Google Assistant'ınızın ilk kurulumunda Google Assistant'ınız varsayılan audio 
servisinizi seçmenizi sağlayacaktır. Google Assistant'ınızı Bose ürünleriyle 
kullanırken sadece Pandora ve Spotify varsayılan servis olarak 
desteklenmektedir. Kurulum sırasında diğer servisler listelenmesine rağmen 
desteklenmemektedirler.

En iyi deneyim için Pandora veya Spotify'ı varsayılan audio servisiniz olarak seçin. 
Eğer desteklenmeyen bir audio servisi seçerseniz çalma talebinde 
bulunduğunuzda bir hata mesajı duyarsınız.
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Presetleri Bose Music uygulamasını veya hoparlörün üstündeki butonlar 
aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

NOTLAR: 

• Bluetooth veya AUX modunda preset atayamazsınız.

• Sesli asistanınız bir preseti seçemez veya atayamaz.

PRESETİ SEÇİN
1. Bose Music uygulamasını kullanarak müzik çalın.

2. Müzik çalarken bir ton duyana kadar hoparlör üstündeki bir presete basılı tutun.

PRESETİ OYNATIN
Presetleri kişiselleştirdikten sonra müzik çalmak için bir presete dokunun.

2 5  | T U R

PRESEPRESET KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ



Bluetooth kablosuz olarak, akıllı telefonlar, tabletler ve diz üstü bilgisayarlar gibi, 
mobil cihazlardan yayın yapmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik yayını yapmanız için 
öncelikle cihazınızı hoparlöre bağlamanız gerekmektedir.

MOBİL BİR CİHAZA BAĞLANIN

1. Bluetooth butonuna l dokunun.

Işık çubuğu mavi yanıp söner.

NOT: Aynı zamanda Bluetooth butonuna l basıp ışık çubuğu mavi yanıp sönene
kadar bırakmayarak başka bir cihaz bağlayabilirsiniz. 

2. Cihazınızda Bluetooth özelliğini devreye alın.

İPUCU:   Bluetooth menüsü genellikle ayarlar menüsünde bulunur.

3. Hoparlörünüzü cihaz listesinden seçin.

TIP: Bose Music uygulamasında hoparlörünüze verdiğiniz ismi arayn. Eğer 

hoparörünüze isim vermediyseniz varsayılan isim belirir.

Bağlandığınızda bir ton duyacaksınız ve ışık çubuğu bir süre beyaz yanıp 
solacaktır. Hoparlörünüzün adı mobil cihaz listesinde gözükecektir.
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MOBİL BİR CİHAZLA BAĞLANTINIZI KESİN
Mobil cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

İPUCU: Cihazınızın bağlantısını kesmek için Bluetooth ayarlarını da 
kullanabilirsiniz. Blueetooth özelliğini devreden çıkarmak bütün cihazların 
bağlantısını keser.

MOBİL BİR CİHAZA YENİDEN BAĞLANIN
1. Bluetooth butonuna l dokunun.

NOT:  Bluetooth özelliğinin devrede olduğundan emin olun. Bağlandığınızda 

bir ton duyacaksınız ve ışık çubuğu sürekli beyaz yanıp sönecektir.

2. Bağlantılı mobil cihazda içerik oynatın.

EK BİR MOBİL CİHAZA BAĞLANIN
Hoparlör cihaz listesinde sekiz cihaza kadar saklayabilirsiniz.

NOT: Bir seferde sadece bir tanesinden audio oynatabilirsiniz.

1. l butonuna dokunup ışık çubuğu yavaşça mavi yanıp sönene kadar bırakmayın.

2. Mobil cihazınızda cihaz listesinden hoparlörü seçin.

NOT: Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin devrede olduğundan emin olun.

HOPARLÖR CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN
1. l butonuna basıp ışık çubuğu ortaya doğru dolana, iki kere yavaşça yanıp 

sönüp solana kadar 10 saniye kadar bırakmayın.

Işık çubuğu mavi yanıp söner.

2. Hoparlörü mobil cihazınızın Bluetooth listesinden kaldırın.

Bütün cihazlar silinmiştir ve hoparlör bağlanmaya hazırdır (bkz. sayfa 26).
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Hoparlör, Apple cihazınızdan bir hoparlöre veya hoparlörlere yayın yapmanızı 
olanak sağlayan, AirPlay 2 üstünden yayın yapmaya uygundur.

NOTLAR: 

• AirPlay 2 özelliğini kullanmak için iOS 11.4 veya daha güncel sürümüne sahip
bir Apple cihazına ihtiyacınız vardır.

• Apple cihazınız ve hoparlör aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

• AirPlay ile ilgili daha fazla bilgi için, linki ziyaret edin: https://www.apple.com/
airplay

KONTROL MERKEZİNİ KULLANARAK YAYIN YAPIN
1. Apple cihazınızda Kontrol Merkezini açın.

2. Ekranın sağ üst köşesindeki audio kartına dokunup AirPlay ikonuna A
dokunun.

3. Hoparlör veya hoparlörlerinizi seçin.

BİR UYGULAMADAN YAYIN YAPIN
1. Bir müzik uygulaması açın (Apple Music gibi), ve istediğiniz

bir parçayı seçin.

2. A ikonuna basın.

3. Hoparlör veya hoparlörlerinizi seçin.
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SES KABLOSUNU BAĞLAYIN
3.5 mm audio kablosunu kullanarak akıllı telefon, tablet, bilgisayar, veya diğer tip 
mobil cihazları hoparlöre bağlayabilirsiniz.

1. 3.5 mm audio kablo kullanılarak audio cihazınızı hoparlörün AUX girişine bağlayın.

2. Hoparlörün üstündeki d butonuna dokunun.

Işık çubuğu sürekli beyaz yanıp söner.
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Hoparlörün önünde bulunan LED ışık çubuğu hoparlörün durumunu gösterir.

Işık çubuğu

WI-FI DURUMU
Hoparlörün Wi-Fi bağlantı durumunu gösterir.

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Yanıp sönen beyaz Wi-Fi ağına bağlanıyor

Sürekli beyaz ve 
sonra söner Wi-Fi ağına bağlandı
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BLUETOOTH BAĞLANTI DURUMU
Mobil cihazlar için Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Yanıp sönen mavi Mobil bir cihaza 
bağlanmaya hazır

Yanıp sönen beyaz Mobil cihaza bağlanırken

Sürekli beyaz ve 
sonra söner

Mobil cihaza bağlı

Işık ortaya doğru 
dolup, iki kere yanıp 
sönüp sürekli söner

Cihaz listesi temizlenirken

AUX DURUMU
AUX kablosu kullanılarak bağlanan cihazların bağlanma durumunu gösterir.

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Sürekli beyaz ve sonra 
söner 

AUX kaynağına bağlı
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SESLİ ASİSTAN DURUMU
Amazon Alexa veya Google Assistant'ınınızın durumunu gösterir.

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SESLİ ASİSTAN DURUMU

Kapalı Beklemede

Ortaya doğru kayan 
ve yanan (tüm bar) 
beyaz ışık

Dinlemede

Yanlara kayan beyaz ışık Düşünmede

Yanıp sönen (tüm bar) beyaz Konuşmada

Yanıp sönen sarı Bildirim

Mikrafon kapalı ışığı

Mikrafon kapama 
ışığı

IŞIK FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Sürekli kırmızı Mikrafon kapalı
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İÇERİK OYNATIMI VE VOLÜM
İçerik oynatımı ve volümü kontrol ederken hoparlörün durumunu gösterir.

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

İki orta ışık sürekli 
beyaz yanar Oynat/Duraklat

Işık çubuğunun sağ tarafı 
beyaz yanıp söner Volüm arttır

Işık çubuğunun sol tarafı 
beyaz yanıp söner Volüm azalt

GÜNCELLEŞTİRME VE HATA DURUMLARI
Yazılım güncellemeleri ve hata uyarılarının durumunu gösterir.

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

Sürekli turuncu Wi-Fi kurulumu 
aşamasında

Sağdan sola 
beyaz ışık kayar Güncelleme yükleniyor

Soldan sağa 
beyaz ışık kayar Hoparlör güncelleniyor

Dört kez turuncu 
yanıp söner

Hata - Bose Music 
uygulamasına bakın

Sürekli kırmızı
Hata - Bose müşteri 
servisiyle iletişime 
geçin
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HOPARLÖRÜN YAZILIMINI GÜNCELLEYİN
Hoparlör Bose Music uygulamasına ve Wi-Fi ağınıza bağlı olduğunda otomatik 
olarak güncellenir.

WI-FI AĞINI DEVRE DIŞI / DEVRE İÇİ ALIN
Işık çubuğu ortaya doğru dolup iki kere yanıp sönüp kapanana kadar
Oynat/Duraklat ve Bluetooth butonuna l basılı tutun.

NOT: Wi-Fi ağı devre dışı kaldığında hoparlörü kontrol etmek için Bose Music 
uygulamasını veya sesli asistanı kullanamazsınız.
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HOPARLÖRÜ TEMİZLEYİN
Hoparlörün dış yüzeyini yumuşak kuru bir bezle silin.

UYARILAR: 

• Hoparlörün yakınında herhangi bir sprey kullanmayın. Alkol, amonyak veya
aşındırıcı maddeler içeren solventler, kimyasallar veya temizlik solüsyonları
kullanmayın.

• Deliklerden içeri herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR
Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/HS300

SINIRLI GARANTİ
Hoparlör sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için 
global.Bose.com/warranty adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin.
Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

3 5  | T U R

KORUMA VE BAKIM



ÖNCE BUNLARI DENEYİN
Eğer hoparlörle problem yaşıyorsanız, önce şu çözümleri deneyin:

• Hoparlörün canlı bir AC (şebeke) prizine bağlı olduğundan emin olun (bkz. sayfa
13).

• Kabloları emniyete alın.

• Hoparlörün durumunu belirleyin (bkz. sayfa 30).

• Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemelerini çalıştırın.

• Hoparlörü ve mobil cihazı olası parazit kaynaklarından (kablosuz yönlendirici,
kablosuz telefonlar, televizyonlar, mikrodalga fırınlar vs.) uzağa yerleştirin.

• Hoparlörü doğru işlev için kablosuz yönlendiriciye veya mobil cihaza önerilen
mesafeye yerleştirin.

DİĞER ÇÖZÜMLER
Eğer probleminizi çözemediyseniz aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler 
için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose 
müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Contact

SORUN ÇÖZÜM

Hoparlör açılmıyor
Güç kablosunu farklı bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.

Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye bekleyin ve sıkıca tekrar AC 
(şebeke) çıkışına takın.

Hoparlör kurulum 
sırasında cevap 
vermiyor

Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin 
olun. 

NOT:   Eğer uygulama hoparlörün kurulumu için sizi 
yönlendiymiyorsa üst sol köşedeki "My Bose" ikonuna 
dokunun. (+) işaretine dokunarak hoparlörünüzü kurun.

Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye bekleyin ve sıkıca tekrar AC 
(şebeke) çıkışına takın.

Bose Music uygulaması 
mobil cihazda 
çalışmıyor

Bose Music uygulamasının mobil cihazınızla uyumlu olduğundan 
ve mobil cihazınızın minimum gereksinimleri karşıladığından 
emin olun. Daha fazla bilgi için cihazınızdaki uygulama 
mağazasına bakın.

Mobil cihazınızdan Bose Music uygulamasını silin, uygulamayı 
yeniden yükleyin (bkz. sayfa 14).
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Hoparlör Wi-Fi ağına 
bağlanmıyor

Bose Music uygulamasında doğru ağ adını seçin ve ağ şifresini 
girin.
Hoparlörün ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı 
olduğundan emin olun. 
Wi-Fi ağ bilgileriniz değiştiyse sayfa 15'e bakın.
Kurulum  için kullandığınız cihazdaki Wi-Fi özelliğini aktif hale 
getirin.
Mobil cihazınızda açık olan diğer uygulamaları kapatın.
Yönlendiriciniz 2.4GHz ve 5GHz bantlarını destekliyorsa mobil 
cihazınızla hoparlörünüzün aynı banda bağlı olduğundan emin 
olun. 
NOT: Bose doğru banda bağlı olduğunuzdan emin olmanız için 
her banda özgün bir isim verilmesini önerir.
Yönlendiriciyi sıfırlayın.
Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Güç kablosunu 
çekin, 30 saniye bekleyin, ve sıkıca AC (şebeke) prizine geri 
takın. Bose Music uygulamasını indirin ve kurulumu yeniden 
yapın. 

Ses aralıklı olarak 
çalıyor veya ses 
yok

Hoparlörde ve mobil cihazda volümü arttırın. Diğer audio 
veya video yayın uygulamalarını durdurun.

Farklı bir kaynağa geçin.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden müzik oynatın.

Uyumlu bir Bluetooth mobil cihaz kullandığınızdan emin 
olun. 

NOT:  Hoparlörlere Bluetooth kulaklık bağlayamazsınız. 

Mobil cihazınızı kapatıp açın.

Güç kablosunu çekin, 30 saniye bekleyin, ve sıkıca AC 
(şebeke) prizine geri takın.

Hoparlörünüzü mobil cihazınıza yakınlaştırın. 

Hoparlörünüzü yönlendiricinize yakınlaştırın.
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Hoparlör Bluetooth 
cihazına bağlanmıyor

Cihazınızda:

• Bluetooth özelliğini kapatıp açın.

• Hoparlörü cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin. Tekrar
bağlanın (bkz. sayfa 26).

Farklı bir mobil cihaza bağlanın (bkz. sayfa 26).

Uyumlu bir Bluetooth mobil cihazı kullandığınızdan emin olun. 

NOT:  Hoparlörlere Bluetooth kulaklık bağlayamazsınız.

Mobil cihazınızın Bluetooth listesinden hoparlörü kaldırın ve 
tekrar bağlanın (bkz. sayfa 27).

Hoparlörün cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 27).

Hoparlör AirPilay 
üstünden yayın 
yapmıyor

Hoparlörünüzün açık olduğundan ve erişim mesafesinde 
olduğundan emin olun (bkz. sayfa 13).

Apple cihazınızı ve hoparlörünü güncelleyin.

Apple cihazınızın ve hoparlörünüzün aynı Wi-Fi ağına bağlı 
olduğundan emin olun. 

Yayın almakta olduğunuz müzik uygulamasında AirPlay ikonunu 
bulamazsanız Kontrol Merkezinden yayın yapın (bkz. sayfa 28).

Daha fazla destek için aşağıdaki adresi ziyaret etin:  
https://www.apple.com/airplay/

Hoparlör başka bir Bose 
hesabına eklenmek için 
gözükmüyor

Bose Music uygulamasını kullanarak hoparlörünüzün paylaşıma 
açık olduğundan emin olun.

Hoparlörün ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı 
olduğundan emin olun.
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Alexa cevap vermiyor

Alexa'nın Bose Music uygulamasında (sayfa 14'e bakın) 
kurulduğundan emin olun.

NOT:  Hoparlör Bose Music uygulaması kullanılarak kurulu olmalı 
ve Wi-Fi ağınıza bağlı olmalıdır.

Alexa'nın kullanılabildiği bir ülkede olduğundan emin olun.

Mikrafon kapalı butonunun kırmızı yanmadığından emin olun.  
Mikrafon butonuna dokunarak mikrafonları açın.

Bose Music uygulamasında ayarladığınız ismi telaffuz ettiğinizden 
emin olun. Eğer birden fazla hoparlör aynı isme sahipse Alexa 
uygulamasında ayarlanan ismi kullanın veya isimleri Bose Music 
uygulamasında değiştirin.

Bose Music uygulamasını kullanarak Alexa'yı hoparlörden kaldırın. 
Alexa'yı tekrar ekleyin.

Daha fazla destek için aşağıdaki adresi ziyaret etin:  
https://www.amazon.com/usealexa

Google Assistant'ınız 
cevap vermiyor veya 
müzik çalmıyor

Google Assistant'ın Bose Music uygulamasında (sayfa 14'e bakın) 
kurulduğundan emin olun.

Mobil cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.

Google Assistant'ın kullanılabildiği bir ülkede olduğundan emin 
olun.

Google Assistant uygulamasının en güncel versiyonunu 
kullandığınızdan emin olun. 

Mobil cihazınızın uyumlu olduğundan emin olun. 

Bose Music uygulamasını kullanarak Google Assistant'ı 
hoparlörden kaldırın. Sonra, Google Assistant'ı tekrar ekleyin.

Pandora veya Spotify'ı varsayılan audio servisiniz (bkz. sayfa 24) 
olarak seçin.

Bose Music uygulamasında ve Google Assistant uygulamasında 
aynı audio servis hesabını kullandığınızdan emin olun.

Google Assistant talebinizi karşılayamıyor olabilir. Yeni özellikler 
periyodik olarak eklenmektedir.

Daha fazla destek için aşağıdaki adresi ziyaret etin:  
https://support.google.com/assistant

Google Assistant'ınızın 
kişisel sonuç ayarlarını 
değiştirin

Kişisel sonuçları kapatmak veya kişisel sonuçlar için hesabı 
değiştirmek için Google Assistant uygulamasındaki Ayarlar 
menüsünü kullanın.
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HOPARLÖRÜ SIFIRLAMA
Fabrika ayarlarına sıfırlama, tüm kaynak, ses ve ağ ayarlarını hoparlörden siler ve 
orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür.

Volüm azaltma düğmesine (-) ve AUX düğmesine 10 saniye boyunca ışık çubuğu 
ortaya kayıp, iki kez yanıp söndükten sonra tamamen sönene kadar basılı tutun.

Hoparlör yeniden başlatılır. Sıfırlama tamamlandığında, ışık çubuğu sürekli 
sarı renkte yanar.

Hoparlörün ağ ve audio ayarlarını geriye alma 
Bose Music uygulamasını kullanarak hoparlörü kurun. (bkz. sayfa 14).
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