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Kullanma Kılavuzu 

33033 
 



Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. 

 

ÖZELLİKLER 

• Bluetooth® Versiyon 2.1 

• Çıkış gücü (RMS): 3 W 

• Ses seviye kontrol düğmeleri 

• AÇMA/KAPAMA düğmesi 

• Kristal netliğinde ses kalitesi 

• Akıllı telefon veya tabletler gibi mobil cihazların Bluetooth üzerinden 

fotoğraflar için dâhili deklanşörlü kamera (Selfie modu) modu 

• Dâhili mikrofunlu eller serbest fonksiyonu 

• Dâhili şarj edilebilir Lityum-Polimer 300 mAh pil 

• 4 saate kadar kesintisiz olarak kullanım için orta düzeyde güç tüketimi 

• Seyahat için ideal, kurulumu kolay 

 

PAKET İÇERİĞİ 

BoomP!ll Bluetooth® Hoparlör: 1 adet 
Micro USB şarj kablosu: 1 adet 
Kullanıcı kılavuzu: 1 adet 

 

 



ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 

 
1.  Mikrofon 
2.  Giriş 
3.  Sıfırla 
4.  Ses +/- 
5.  Gösterge ışığı 
6.  Pilin şarj edilmesi 
7.  NFC 
8.  Güç açık/kapalı 

Çalma/Duraklatma 
Arama cevaplama/arama sonlandırma/arama reddetme 
Kamera deklanşörü 

 



KULLANMA TALİMATI 

Ednet 33033 Bluetooth® hoparlör Phone®, iPad®,akıllı telefon, tablet vb. 

cihazlarla uyumludur. Aynı zamanda A2DP Bluetooth® sistemini de destekler. 
 
Eşleştirme 
1. İlk kez kullanmadan önce cihaz şarjının tam olarak dolu olup olmadığını 

görmek için lütfen Ednet 33033’ü kontrol edin. 
2. 3 saniye süreyle “8” düğmeyi basılı tutun, mavi ve kırmızı LED ışık sırayla 

yanıp söner. Şimdi 33033, eşleştirme için hazır. 
3. Lütfen Bluetooth cihazınızda “33033” eşleştirme adını arayın ve bağlantıya 

basın. 
4. Gösterge ışığı mavi renk yanarsa cihaz bağlandı demektir. 
 
Notlar: 
Ednet 33033 hoparlör otomatik bağlantı fonksiyonuna sahiptir. 30 saniye içinde 
başlatılmasının ardından daha önce başarılı şekilde bağlanan cihaz otomatik 
olarak seçilir. 
Bu ürün aynı zamanda otomatik kapanma fonksiyonuna sahiptir bundan dolayı 
cihaz açıldıktan sonra 5 dakika içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa cihaz 
otomatik olarak kapanır. 
 
NFC 
Akıllı telefonun NFC fonksiyonuna sahip ve açık olduğundan emin olun. 
Ardından hoparlörün NFC logosuna dokunmak için yerleştirin ve “enter” 
düğmesine basın, işlem başarılı olduğunda çabuk şekilde bağlanır. 
 



DÜĞME FONKSİYONLARI 

1. Güç AÇIK/KAPALI: 
Ednet 33033 hoparlörü açmak için “8” düğmesine en az 3 saniye süreyle 
basın. Mavi ve kırmızı LED ışık sırayla yanıp söner. Hoparlör açıkken 
kapatmak için “8” düğmesine en az 3 saniye süreyle basın. 

 
2. Oynat/Duraklat: 

Hoparlör çalarken duraklatmak için “8” düğmesine kısa süreli basın (mavi 
gösterge ışığı yanıp sönmeye devam eder) ve müziği kaldığı yerden 
devam ettirmek için tekrar basın. 

 
3. Arama cevaplandırma/sonlandırma: 

Bir arama geldiğinde aramayı cevaplandırmak için “8” düğmesine kısa 
süreli basın. Ve aramayı sonlandırmak için tekrar kısa süreli basın. Bir 
aramayı reddetmek için uzun süreli basın. 

 
4. Kamera deklanşörü: 

Hoparlör mobil cihazla Bluetooth üzerinden bağlı olduğunda “8” 
düğmesine iki kez basın ardından hoparlörün “FOTO-SELF” moduna 
girdiğini size hatırlatan uzun bir yüksek ses duyacaksınız. Kamera 
uygulamanızı akıllı telefonunuzdan açabilirsiniz, fotoğraf çekmek için kısa 
süreli basın. Kapatmak isterseniz çıkmak ve müzik moduna geri dönmek 
için sadece “8” düğmesine iki kez basın. 

 
5. Ses +/- 

Hoparlör çalarken ses seviyesini artırmak için sağa, azaltmak için de sola 
çevirin. 

 
6. Giriş 

Akıllı telefonunuzu veya ses cihazınızı hoparlörün 3,5 mm soketiyle 
bağlayın. Önce akıllı telefonunuzu veya ses cihazınızı ve hoparlörü AÇIN. 
Akıllı telefonunuzdan veya ses cihazınızdan kayıttan müzik çalma işlemini 
başlatın. Hoparlör üzerinden sesi dinleyebilirsiniz. Ses çalmayı durdurmak 
için 3,5 mm kabloyu hoparlörden çıkarın. 

 
Notlar: Hat girişi oynatma modu altındaki oynatma ve durdurma 
düğmesine basmak sesi durdurur. 

 



7. Sıfırla 
Hoparlörü sıfırlamak için “3” düğmesine kısa süreli basın 
 

8. Pilin şarj edilmesi 
Micro USB kablosunu hoparlörün Micro USB yuvasına takın. Ardından 
USB bağlantı noktasını bilgisayarın USB girişine veya USB 5 V şarj 
adaptörüne takın. Şarj süresi yaklaşık olarak 1,5 saattir. Pilin şarj edilmesi 
esnasında kırmızı LED ışıkları sürekli olarak yanar. Hoparlör tam olarak 
şarj olduğunda kırmızı LED ışıklar söner.  

 

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 Model No.: 33033 
 Çıkış: 3 W 
 Sürücü boyutu: Φ 31 mm * 1 
 Güç yükseltici SNR: ≥ 65 dB 
 Bluetooth: V2.1+EDR 
 Pil: 3,7 V 300 mAh Li-polimer şar edilebilir pil 
 Frekans aralığı: 250 Hz - 20K Hz 
 Biçimler: Mp3: 8 Kbps~320 kbps 
 Ürün ebadı: Φ 37,3 mm * H 43,8 mm 
 Ağırlık: 41 g 
 
Uyarılar 
 
1. Hoparlörü sadece ürünle birlikte verilen orijinal Micro USB şarj kablosuyla 

şarj edin. 
2. Hoparlörü parçalarına ayırmaya çalışmayın, kısa devreye veya hasara 

neden olabilir. 
3. Hoparlörü düşürmeyin veya sarsmayın dâhili devre kartları veya mekanik 

parçalar kırılabilir. 
4. Hoparlör kuru ve havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir, lütfen 

yüksek nem ve sıcaklıktan kaçının. 
5. Piller aşırı sıcağa ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz 

bırakılmamalıdır. 
6. Hoparlör yüzeyini temiz tutun ancak temizlemek için organik solventler 

kullanmayın. 
7. Lütfen hoparlörü küçük çocuklardan uzak tutun. 
. 


