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LED Keyif Işığının Farklı Renklerinin Kontrol Edilmesi 

Renk değişimleri kontrolü sembolleri için ışığın renk değiştirmesi dokunmatik panel 
bölgesini kaydırarak soldan sağa dorudur. 
 
Başlangıçta “mod tuşuna” dokunun LED ışıklar, otomatik mod durumuna geçer, bu 
mod dokunmatik bölge kaydırılarak otomatik durumda favori renk olarak 
ayarlanabilir. (Şema 1) 
 

Renk Değiştiren LED Lamba‘nın LED Flaş Işığının Kontrol 

Edilmesi 

“Mod tuşuna” 3 kez dokunun, LED ışıklar LED flaş durumuna geçer, bu mod ses 
aygıtınızın sesiyle yanıp sönen flaş ışık olarak ayarlanabilir. 

 

Çalma Listesi Kumandası 

 Ses seviyesi kumandası:  

3 saniye süreyle  tuşuna basın, ses seviyesi artar; 

tam tersi,  ses seviyesini azaltmak için 

 İleri/Geri Alma:  

sonraki şarkı için  tuşuna kısa basış; 

tam tersi,  önceki şarkı 

Duraklatma ve çalma:  Bir şarkıyı durdurmak ve başlatmak için 

 

BLUETOOTH® fonksiyonu 

Cihaz BLUETOOTH® moduna geçtiğinde bir sesli gösterge mevcuttur. Ardından bir 
33040 eşleşme adı mobil telefon veya tablet bilgisayar gibi akıllı cihazlarda 
görüntülenir. 
 

  



 

Dikkat 

1. Lütfen cihazı kullanmadan önce şarj edin. BLUETOOTH® fonksiyonunu 
kullanırken şarj etmeyin. Bu durumda şarj etme süresi uzar. 

2. Gereksiz kazaları önlemek için lütfen ürünü ateşin veya suyun yakınına 
koymayın. 

3. Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen tan olarak şarj edin. Ürünü kuru bir yerde 
muhafaza edin ve her 3 ayda bir kez şarj edin. 

4. Lütfen iki fonksiyon düğmesinden fazlasına dokunmayın aksi takdirde ürün 
takılır veya artık cevap vermez. 

5. Her işleme cevap vermesi için en az 1 saniyeye ihtiyaç duyar. Dokunmatik 
bölgeye çok hızlı dokunursanız/basarsanız bazı hatalar oluşabilir. 

6. Ürünü anormal olarak çalışmaya başlarsa lütfen güç düğmesine 3 saniyeden 
daha uzun süreyle basın ve ardından tekrar şarj edin. 

 

Özellikler 

 BLUETOOTH® 2.1 + EDR, 10 metreye kadar etki mesafesi 
 LED beyaz ışık ve renk değiştiren ışık (RGB) 
 Dokunmatik anahtar rengi seçebilir ve lambanın parlaklığını ayarlayabilir. 
 Renk değiştirme modunu otomatik olarak destekler 
 Dahili şarj edilebilir batarya kapasitesi 1000 mAh 
 Frekans aralığı: 30 Hz - 17 kHz 
 Ses gücü RMS: 3 W 
 Şarj süresi: yaklaşık 2,5 saat 
 Çalışma süresi 

 SADECE BT hoparlör: yaklaşık 3 saat 
 SADECE beyaz ışık - 1. seviyede parlaklık: yaklaşık 6 saat 
 SADECE beyaz ışık - 2. seviyede parlaklık: yaklaşık 3 saat 
 SADECE beyaz ışık - 3. seviyede parlaklık: yaklaşık 2 saat 
 SADECE beyaz ışık - 4. seviyede parlaklık: yaklaşık 1,5 saat 
 SADECE renk değiştiren ışık: yaklaşık 3 saat 
 BT hoparlör+ renk değiştiren ışık: yaklaşık 2 saat 

 

Paket İçindekiler 

 ADET BLUETOOTH® HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI x 1 
 USB şarj kablosu x 1 
 Adet kılavuz x 1 


