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4. Talimatlar: 
1) Güç Açık/Kapalı, Bekleme Modu 

 düğmesini OFF konumundan ON konumuna kaydırın, hoparlör 
açılır. Işıklar arka arkaya yeşil, kırmızı, mavi ve beyaz renkte yanar. Cihaz 
kullanırken /  düğmesini basılı tutun, hoparlör “Bekleme moduna” 
geçer, hoparlör üzerinde bulunan Güç düğmesini tekrar basılı tutun. 
Hoparlörü uzun süre kullanmayacaksanız lütfen Güç düğmesini OFF 
konumuna getirin. 

 
2) Bluetooth® Modu 
 

Bluetooth® moduna girmek için M düğmesine basın, ardından mobil 
cihazınızda Bluetooth® fonksiyonunu açın. Bluetooth® cihazınız aranırken 
gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp söner ve Bluetooth® eşleşme adı “Aura” 
görüntülenir. Lütfen bu ada bağlanın. Hoparlör sesli kılavuz vasıtasıyla sizi 
“Device Paired” ile sizi bilgilendirir ve ardından bağlanıldığında mavi ışık söner. 

 
3) Işık Kontrolü 
 

Işığın temel rengi beyazdır, rengi değiştirmek için  düğmesine basın. 

Parlaklığı ayarlamak için  düğmesini basılı tutun. Uygulama, ışığın 
renklerini ve parlaklığını kontrol etmek için kullanılabilir; ayrıca başka 
renkleri de seçebilirsiniz. 

 
4) Eller Serbest İletişim 
 

Bluetooth® modundayken çağrılara cevap vermek için  düğmesine 
basın, çağrıyı kapatmak veya reddetmek için  düğmesini basılı tutun. 
Son telefon numarasını aramak için  düğmesine iki kez basın. 

 
5) AUX IN Modu 
 

Hoparlörü bir ses kaynağına (PC/Dizüstü bilgisayar, MP3/MP4 çalar vb.) 
bağlamak için 3,5 mm ses kablosunu (ürünle birlikte verilir) kullanın. M 
düğmesine basarak “AUX IN” moduna girin (hoparlör, sesli kılavuz 
vasıtasıyla “Aux-in Mode” kelimelerini söyler). Hoparlör, harici hoparlör 
görevi görerek ses kaynağından müzik çalar. Müziği çalmak ve 
duraklatmak için  düğmesine basın, ses seviyesini azaltmak veya 
artırmak için  ve  düğmesini basılı tutun. 

 
6) FM Radyo 
 

Anten olarak görev yapması için ürünle birlikte verilen Aux-in kablosunu 
takın, FM moduna girmek için M düğmesine basın (Hoparlörden “FM 
Mode” kelimeleri duyulur). Kanal frekanslarını otomatik olarak aramak ve 
kaydetmek için M düğmesini basılı tutun. Arama işlemi tamamlandığında 
bir uyarı sesi duyulur. Kanalı seçmek için  ve  düğmesine basın. 
Müziği çalmak veya duraklatmak için  düğmesine basın. 



 

7) Şarj etme 
 

Hoparlörü bilgisayara veya pili şarj etmek üzere bir 5 V/1000 mA adaptöre 
bağlamak için lütfen ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Şarj 
işlemi esnasında LED gösterge turuncu renkte yanar, şarj işlemi 
tamamlandığında LED gösterge maviye döner. 
 

Lütfen dikkat:  
(1) Pil gücü düşük olduğunda gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp söner, 

lütfen hoparlörü hemen şarj edin. 
(2) Hoparlörün 5 V/1 A'lik adaptörlerle şarj edilmesini öneririz. 

 

Uygulamanın İndirilmesi 
 
Bir Apple® iOS cihazına sahipseniz o halde "ednet.audio" uygulamamızı 
Apple App Store®'da bulabilirsiniz. 
Google Android İşletim Sistemine sahip akıllı telefon ve tabletler için 
"ednet.audio" uygulamamızı Google™ Play Store'da bulabilirsiniz. 
İlgili App Stores®'un arama alanına "ednet" veya "ednet.audio" sözcüklerini 
tazın. 
 
Apple App Store® 

 
Google™ Play 

 
 

 
 
 
Arama sonuçlarında "ednet.audio" uygulaması, bu simge ile işaretlenir. 
Daha sonra uygulamayı mobil cihazınıza kurun. 

  



 

UYGULAMA kılavuzu: 
 

 
ednet LED Bluetooth® Hoparlör Aura'yı mobil cihazınızla Bluetooth® 
aracılığıyla bağladığınızda Uygulama aşağıdaki gibi çalışır: 
Ayarlar: 

1) Cihazınızı bağlama ve Bluetooth® vasıtasıyla müzik çalma: 

 
“ednet.audio” uygulamasını açın; “BLUETOOTH® DEVICE” sayfasında 
“Searching” seçeneğine tıklayın. Listede “Aura” model adını seçin. 



 

 
Bağlantının başarılı şekilde yapılmasının ardından Bluetooth® ile çalma 
moduna girin, MP3 formatında bir şarkılar listesi görüntülenir. Çalmak için 
şarkılardan bir tanesine tıkayın veya bir şarkı seçmek için “Önceki”/“Sonraki” 
düğmesine tıklayın. 

 
 

  Önceki 

Müzik Çalma Modu: rastgele, sıralı, tek döngü 

Ses seviyesi kaydırma çubuğu, ses seviyesini 
ayarlamak için hareket ettirin 

Çalmak için şarkıya tıklayın 

İleri Çalma/ 
Duraklatma 



 

2) FM Modunu kullanma: 
MODE ► sayfasına girerek FM Modunu seçin. 

 
Takılı AUX IN kablosu yoksa hoparlör size anten olarak AUX IN kablosunu 
takmanızı hatırlatır. Lütfen kabloyu takarak “OK”e tıklayın 

 
 

Otomatik arama için “Searching”e veya manuel arama için “TUNE-
”/“TUNE+”ye tıklayabilirsiniz. 



 

 
 

Otomatik arama işlemini tamamladığınızda radyo kanalını değiştirmek için 
“CH+”/“CH-”ye tıklayabilirsiniz. 
 

☆Çalan kanalı kaydetmek için “ ” işaretine tıklayın, kaydetmiş olduğunuz 

radyo kanallarının listesini kontrol etmek için  simgesine tıklayın. 
 

 
 



 

3) Renkli ışığı kullanma: 
 

 
 
“Breath” düğmesini açın, Aura LED ışıkla gösterilerek “nefes almaya” 
başlayacak. LED ışığının parlaklığını genel olarak ayarlamak için “Brightness” 
kaydırma çubuğunu hareket ettirin. 
Renk ayarları sayfasına girmek için “Normal Color” seçeneğine tıklayın. 

Işığı kapatın. 

Parlaklık, ortamın parlaklığına göre 
otomatik olarak ayarlanır. 

Işığı açın. 



 

 

Normal Color sayfasında renk ekranında bulunan herhangi bir rengi 
parmağınızla seçebilirsiniz. Işık, parmağınızın konumuna göre herhangi bir 
renge döner. Ana renklerden birini seçmek için dört renk düğmesinden birine 
tıklayın: kırmızı, yeşil, mavi, beyaz.  
 
4) Alarmın ayarlanması (Otomatik Işık Kontrolü, Otomatik Müzik Çalma, 

Alarm): 
 



 

 
 
Üç tane otomatik mod mevcuttur: Otomatik Işık, Otomatik Müzik Çalma ve 
Duraklatma, Otomatik Alarm 
 
Zamanı ayarlamak için “AUTO LIGHT”ın altında bulunan “start time”a ve 
ardından “Confirm”e tıklayın. Zaman ayarlanır. Aynı yolla zamanı iptal 
edebilirsiniz. 



 

 
 
Ardından “AUTO LIGHT” düğmesini açın. 
“AUTO MUSIC” Çalmayı ayarlamak için “AUTO LIGHT” ayarıyla aynısının 
uygulanması. İki alarm ayarı mevcuttur: 
 



 

 
 
Çalarken alarmı kapatmak için “Close” düğmesine tıklayabilir veya erteleme 
moduna girmek için hoparlörün üst kısmına dokunabilirsiniz. 
 
 

Temel Bilgiler 
 

1) Teknolojik Veriler 
 

Voltaj 5 V Aux in Girişi 3,5 mm 

Çıkış 2*3,5 W Net Ağırlık 354 g 

Empedans 3 Ω Boyut Ф134*H53 mm 

 

  



 

2) Sorun Giderme  
 
2.1)  Hoparlör, Bluetooth® mobil cihazla eşleşmiyorsa ve buna bağlı 

olarak müzik çalmıyorsa ne yapmalıyım? 
 

Lütfen “Bluetooth® Mode” seçeneğini M düğmesiyle seçtiğinizden emin 
olun. 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. 

 
2.2)  FM radyo çalışmıyorsa ne yapmalıyım? 
 

Hoparlöre FM anteni olarak 3,5 mm Aux-in kablosu takılmalıdır. Sadece 
aux in kablosunu takarsanız hoparlör, FM modunda FM kanallarını arar. 

 
Önemli Güvenlik Talimatları  

 
 Hoparlörü uzun süre kullanmayacaksınız lityum pilin zarar görmesini 

önlemek için lütfen pili ayda bir defa şarj edin. 
 

 Hoparlörü çok soğuk, sıcak, tozlu veya nemli ortamlarda kullanmayın. 
 
 Lütfen hoparlörü düşürmekten veya hoparlöre sert bir nesne ile vurmaktan 

kaçının dahili pil veya diğer parçaları hasar görebilir. 
 
 Pil kapasitesi düşük olduğunda gösterge ışığı yanıp söner ve sesli kılavuz 

sizi düşük pil gücü konusunda uyarır. Lütfen pili zamanında şarj edin. 
 
 Hoparlörü tüm ısı/ateş kaynaklarından uzak tutun. 
 


