
 

 
 
 
 
 
 

Spectro LED Bluetooth® Hoparlör 
 
 

 
 
 

Kullanma Kılavuzu 

33042 



 

Önemli Güvenlik Talimatları 
 
◆ Bu hoparlör, tüm açılarda gelecek su sıçramasından korunacak şekilde 

tasarlanmıştır. Tümünün suya girmesi, ürüne zarar verebilir. 

◆ Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun. 

◆ İşitmenize veya birimin kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla, sesi 

seviyesini uygun şekilde ayarlayın. 

◆ Eğer hoparlörü uzun süre kullanmayacaksanız lityum pili, aşırı tüketimden 

kaynaklanan zararlardan korumak için en az ayda bir kez şarj ve deşarj edin. 
 
Özellikler 
 
1. Beş çok-renkli LED temalar 

Müzik ile eşleşen tam spektrum ışık temaları 
 
2. Bluetooth Müzik Yürütme, BT 4.0 Versiyonu 

Bluetooth 4.0 stereo muzik yürütme 
 
3. NFC (Yakın Alan İletişimi) 

NFC Smartphone ile tek dokunuşla kolay eşleştirme 
 
4. Mobil Eller Serbest Fonksiyonu 

Mobil eller serbest iletişimini destekler 
 
5. AUX IN 

Bilgisayar, cep telefonu, PSP/MP3/MP4 vb. ses kaynaklarına bağlanarak, aygıt 

harici hoparlör olarak çalıştırılabilir. 
 
6. USB Ses Kartı 

USB Ses Kartı, şarj fonksiyonları aynı USB kablosu üzerinden elde edilebilir 
 
Teknik Bilgiler 
 
Voltaj: DC 5 V 

Empedans: 4 Ω 

Çıkış: 4 W 

AUX IN Girişi: 3,5 mm 

Net Ağırlık: 235 g 

Boyut: 90,0 x 90,0 x 46,5 mm 
 
Paket İçindekiler 
 
 LED Bluetooth Hoparlör x1 

 USB kablosu, 3,5 mm ses kablosu 

 Kullanıcı Kılavuzu x1 

 Bant x1 

 



 

YUVA VE TUŞLAR 
 

A. TUŞLAR 

 

1.  

Kısa süreli basın: Durdur/Oynat/Sessiz/Beklemeye al/Çağrıyı yanıtla 

Çift tıkla: Son çağrıyı geri ara 

2.  

Kısa süreli basın: Önceki/Sonraki şarkı 

Uzun süreli basın: Ses seviyesi azaltma/artırma 

3.  

LED temalarına geçmek için kısa süreli basın 

4.  

Farklı moda geçmek için kısa süreli basın 

5.  +  Parlaklığı azaltır 

6.  +  Parlaklığı arttırır 

 

B. YUVA 

 
 

 

 

1. AUX in yuvası 4. AÇMA/KAPAMA 

3. Micro USB Yuvası 

2. Güç/ Çalışma Durumu indictor 



 

1. AUX in yuvası: 3,5 mm ses kablosunu takın, M “Aux in modu” na basın. Cihaz; 

bilgisayar, PSP/MP4 vb. ses kaynaklarının harici hoparlörü olarak çalışacaktır. 

Güç/Çalışma durumu göstergesi: 

i. Mavi: normal çalışıyor 

ii. Turuncu: şarj oluyor 

iii. Yanıp sönen turuncu: düşük pil 

2. Micro USB Yuvası: Bilgisayar ile bu yuvayı bağlayın ve USB ses moduna girin. 

Hoparlör şarj modunda olacaktır. 

3. AÇIK/KAPALI: Güç açık/kapalı 
 

Talimatlar 
 
Güç açık/kapalı: 

Bluetooth hoparlörün aç/kapat düğmesine basın 

Bluetooth Eşleme: Bluetooth moduna girmek için M’ye basın. Sonra cep 

telefonunuzdaki/diğer aygıtlardaki Bluetooth fonksiyonunu açın ve Bluetooth 

aygıtlarını aramaya başlayın. “33042” bulunacaktır, lütfen bağlanın. (Başarıyla 

bağlandığında, hoparlörden “Device paired” (Aygıt Eşleştirildi) sesi duyulacaktır). 

 

NFC fonksiyonları: 

(Cep telefonunu NFC fonksiyonuna sahip ve hoparlör Bluetooth modunda olmalı) 

Cep telefonunun NFC fonksiyonunu açın ve telefonun hoparlörün NFC alanına 

girmesini sağlayın. Cep telefonu size Bluetooth aygıtıyla eşleştirmeyi hatırlatacaktır. 

Eşleştirmeyi tamamlamak için eveti seçin. 

 

Bluetooth/NFC Müzik Yürüt: 

Lütfen cep telefonunun veya diğer aygıtların müzik çalarını açın, hoparlör seçilen 

müziği çalacaktır. 

NFC 



 

Mobil eller serbest iletişimi: 

① Yanıtla 

Çağrıyı yanıtlamak için  düğmesine kısa basın. 

② Beklemeye al 

Tekrar çağrıyı beklemeye almak için  tuşuna basın 

③ Geri Arama 

Son çağrıyı geri aramak için  düğmesine iki kere basın 

LED Temaları 

LED temalarına geçmek için  düğmesine kısa süreli basın, beş farklı LED 

teması vardır 

 

AUX IN 

Hoparlörü, bir ses kaynağına (Bilgisayar, MP3/MP4, Cep telefonu) bağlamak için 

ürünle birlikte verilen 3,5 mm ses kablosu kullanın. “AUX IN” moduna girmek için 

(hoparlörden “AUX IN” duyulacaktır) M düğmesine kısa süreli basın. Hoparlör ses 

kaynağından müzik çalacaktır. 

Lütfen dikkat: Düşük pil, müzik ses kalitesini etkileyecektir lütfen, hemen hoparlörü 

(5 V 1 A) adaptör ile şarj edin. 

PC USB Modu 

Lütfen, bilgisayara hoparlör bağlamak için verilen USB kablosunu kullanın ve 

Bilgisayar hoparlörü olacak aygıtı seçecek PC USB moduna girmek için M 
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düğmesine kısa süreli basın. Bu fonksiyonun ilk kullanımı için, bilgisayar otomatik 

olarak hoparlörü belirler ve sürücüyü yükler. 

Lütfen dikkat: bu modda müzik yürütme durdurulamaz, sadece sessize alınabilir. 

 

Şarj etme 

Hoparlör dahili lityum pil kullanır. Hoparlörü, bilgisayara bağlamak için ürünle 

verilen USB kablosunu veya pili şarj etmek için kaliteli 5 V/1000 mA adaptörü 

kullanabilirsin. Şarj sırasında, LED göstergesi turuncu renk yanar, şarj bittikten 

sonra LED göstergesi maviye döner. 

 

Lütfen dikkat: (1) Düşük pil, ışık göstergesini hızlı bir şekilde yanıp söndürecektir. 

Lütfen hemen şarj edin. (2) Hoparlörünüzü bilinen markalı bir adaptör(5 V 1 A) ile 

şarj etmenizi öneririz. 

 

Sorun Giderme 
 
1. Hoparlör, Bluetooth aygıtıyla eşleştirme yapamıyorsa ve buna göre müzik 

çalamıyorsa ne yapmalıyım? 

Lütfen Bluetooth aygıtınızın (cep telefonu veya bilgisayarınızın) 

özelliklerini/kılavuzunu kontrol edin, cihazın A2DP stereo ses iletimini destekleyip 

desteklemediğini kontrol edin. Destekliyorsa lütfen A2DP stereo modunu açın. 

 

2. PC USB fonksiyonu çalışmıyor olursa ne yapmalıyım? 

(1) Hoparlörü, ürünle verilen USB kablosu ile bilgisayara bağlayın ve PC USB 

modunu girin. Ve sonra bilgisayardan video/ses yürütün. 

(2) Eğer çalışmaz ise, hoparlörün ses kartı ile bilgisayar uyumsuz olabilir. Lütfen 

aygıt yöneticisini tıklamayı deneyin--- Ses, video ve oyun denetleyicisine 

tıklayın---USB Ses aygıtına sağ tıklayın---kaldırmaya tıklayın. Sonra tekrar 

hoparlörü, PC USB moduna alın. Bilgisayar, uyumu sağlamak için, otomatik 

olarak USB ses kartı sürücüsünü güncelleyecektir 

 

Lütfen dikkat: USB ses kartı fonksiyonu sadece Windows XP/Windows Vista/ 

Windows 7/Windows 8 için geçerlidir. 

 


