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Düğmelerin İşlevi 

+ Hoparlörün sesini artırmak içindir. 

- Hoparlörün sesini azaltmak içindir. 

>II Bu düğme müziği Duraklatmak/Yürütmek 
içindir. 

 

 

 



 

Pil Performansı/Göstergesi 

• Şarj ederken, ışıklı gösterge kırmızı renkte olur. 

• Tamamen şarj olduğunda, ışıklı gösterge söner. 

• Daha fazla pil kalmadığında, hoparlör otomatik 
olarak kapanacaktır. 

• Harici kaynaktan müzik yürütülürken, ışıklı 
gösterge sürekli mavi renkte yanar. 

Şarj süresi: 6 saatlik sürekli müzik yürütme için 
tahmini 3 saat. Şarj süresinin, pilin durumu ve 
tamamen boşalıp boşalmadığına göre değişiklik 
göstereceğine dikkat edin. 
 
Açma/Kapatma Anahtarı 

Hoparlörün altında bulunabilir. 

 

 

 



3,5 mm Ses Giriş Yuvası 

Tüm bilgisayarlara, dizüstü bilgisayarlara, 
walkmanlere, disk çalarlara, MP3 çalarlara, 
iPod/iPhone/iPadlere, akıllı telefonlara ve benzer ses 
girişine sahip telefonlara bağlantıya olanak tanır. 
(lütfen bağlantı için pakette gelen 3,5 mm - 3,5 mm 
kabloyu kullanın). 

 

Mini USB Şarj Kablosu 

Bu kablo, hoparlörün içindeki lityum-iyon pili şarj 
etmeye olanak tanımak için pakette sağlanır. Bu 
kabloyla, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki 
herhangi bir USB bağlantı noktasından veya elektrik 
prizine takılan USB adaptöründen hoparlörü şarj 
edebilirsiniz (USB adaptörü pakette sağlanmaz). 



Ses Yapısı 

Bu hoparlör, patentli ses teknolojisini ve ses kalitesini 
artırmak için hava sıkıştırmayı kullanan özel akustik 
tasarımı temel alır. 

Bunun sonucundaki etki, en düşük ses düzeyinde 
müzik kalitesini korurken, en yüksek ses düzeyinde, 
hiç ya da çok az bozulmayla ses üretebilir. 

 

Süspansiyon tipi düşük frekans çınlamalı sistem 

 
Hava sıkıştırma ve enerji bırakmak için 
genişleme sağlayan özel akustik tasarım. 

 

Düşük frekans izleme 

 

Gerçek zamanlı izleme ses düzeyi 
dengeleme özelliğine sahiptir. Bu, ses 
düzeyini azalttığınızda, düşük frekans 
seviyesinde iyi çınlayan ses almaya 
devam edeceğiniz anlamına gelir. 

 



Teknik Özellikler 

Yerleşik lityum pil voltajı: 3,7V 
Lityum pil kapasitesi: 400 mAh 
Yeniden şarj etme montajı: 5V 
Huni özellikleri: 40mm 2,6Ω 3W 
Frekans yanıtı: 60Hz-18KHz 
SNR (Sinyal-Parazit Oranı): ≥95 dB 
Bozulma derecesi:  ≤0.5% 
Boyut: 60*60*50 mm 
 

Bakım 

1. Lütfen bu ürünü çocuklardan uzak tutun. 
2. Ürünü, soğuk, sıcak, tozlu ya da ıslak ortamlarda 

tutmanın, ürün performansını etkileyebileceğini 
lütfen unutmayın (suya karşı dirençli). 

3. Ürün çalışmıyorken, lütfen ısıtmaktan kaçının. 
Bunun yerine, tavsiye için en yakın bayinize 
danışın. 

 


