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ÜRÜN TANITIMI 
Magic Beats kablosuz hoparlör, patenti beklemede olan NearFA™ (Yakın Alan Sesi) 

teknolojisini kullanmak için ilklerin arasında yer alır. iPhone gibi bir mobil cihaz Magic 

Beats hoparlörün üzerine konulduğunda herhangi bir yapılandırmaya gerek olmadan 

“sihirli şekilde” sesi güçlendirir. 

 

Bu ürün, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod Touch 4/5 ve dahili 

bir hoparlöre sahip diğer mobil cihazlar için uygundur. 

 

ÖZELLİKLER 
 Orijinal NearFA™ (Yakın Alan Sesi) Teknolojisi 

 iPhone vb.’den gelen sesi sihirli bir şekilde güçlendirir 

 Çoğu iOS cihazları, Android ve diğer telefonlar tarafından desteklenir 

 Eşleştirme gibi yapılandırma gerekli değildir 

 Otomatik olarak açılıp kapanır 

 2,5W x 2 RMS güçlü çıkış 

 Ses girişi (3,5 mm) ve DC girişi (Mikro USB) soketleri içerir 

 3 adet AA pil ile 15 saate kadar çalma süresi 

 3 adet klasik silikon kılıflı aksesuar (Kırmızı, Gri ve Yeşil) 

 

KULLANMA 
 

Güç Düğmesi 

3 adet AA pil ilk kez yerleştirildiğinde hoparlör varsayılan Bekleme modunda kalır. Güç 

Düğmesine her basıldığında güç durumu aşağıdaki çevrimde bir adım ilerler: 

Kapalı -> Bekleme -> Açık -> Kapalı … 

 

Ses Açık 

Hoparlör Bekleme modunda olduğunda iPhone, hoparlörün üstüne iPhone’nin hoparlörü 

sensörlere bakacak şekilde yerleşikken müzik çalarsa hoparlör otomatik olarak açılır. 

 

NearFATM Sensörü 



Müzik durduktan 1 dakika sonra hoparlör Bekleme moduna döner. Alkalin piller 

kullanıldığında hoparlör 6 aydan fazla Bekleme modundan kalabilir. 

Hoparlör açık modunda olduğunda müzik kapatıldıktan 10 dakika sonra otomatik olarak 

kapanacaktır. 

 

Durum Mavi LED 

Güç Açma Yanar 

Güç Kapama Kapalı 

Bekleme modu Her 3 saniyede (yaklaşık) bir kez yanıp söner 

Müzik Çalma Müzikle senkronize edilir 

 

Çalışır Durumda Ses 

3,5 mm jak, isteğe bağlı kablolu ses girişi içindir. Lütfen mobil cihazınızın ses seviyesini 

doğru kademeye ayarlayın.  

 

Harici DC 5V girişi 

Mikro USB soket, DC 5V harici güç içindir. Harici güç takıldığında dahili pil 

kullanılamayacaktır. 

 

KULLANICI ARA BİRİMİ 
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