
 

 
Mellow LED Bluetooth® Hoparlör 

 
 

Kullanma Kılavuzu 
33050 

 
 

Ürün özellikleri 
Bluetooth® 3.0 üzerinden kablosuz müzik akışı 
4 LED ışıklı tema 
Mobil cihazlar üzerinden Bluetooth® müzik akışı 
Kişisel bilgisayar/Dizüstü bilgisayar, MP3/MP4 çalar gibi cihazlardan müzik çalmak için 
AUX In/Out'u destekler. 
Çift bas 
 
Ürün parametreleri  
Bluetooth® 3.0 
Çift mıknatıs ve çift ses bobinli 16 çekirdekli hunili hoparlör 
Çalışma Voltajı: DC 3,7V 
Şarj voltajı: DC 5V 
Pil kapasitesi: 1.000 mAh 
Çalma süresi: 3 saat 
Renk: Siyah 
Ürün ebadı: 75 × 85 × 100 mm 
Ambalaj boyutu: 93 × 93 × 122mm 
 
Paket içindekiler 
1 x LED Bluetooth® hoparlör, mikro USB şarj kablosu, 1 x AUX-In kablosu, kullanma 
kılavuzu 
 
Şarj etme 

 Cihazı ilk defa kullanmadan önce pili tam olarak şarj edin. 
 PC USB bağlantı noktasına veya şarj adaptörüne bağlayın, mavi LED, şarj durumunu 

göstermek üzere yanar; cihaz tam olarak şarj olduğunda LED söner. 
  



Dikkat 
Hoparlörde dahili bir lityum pil bulunmaktadır. Pili sökmeyin veya değiştirmeyin. 
Hoparlörü yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın veya ateşe atmayın. 
 
Not 
a. Bu Bluetooth® hoparlör, aynı anda sadece bir Bluetooth® cihazına bağlanabilir; Başka 

bir cihaza bağlanılacaksa hoparlörü kapatarak aşağıdaki eşleştirme adımını tekrar 
edin. 

b. Bu Bluetooth® hoparlör, aynı anda sadece bir Bluetooth® cihazına bağlanabilir. 
Hoparlörün başka bir cihaza bağlı olup olmadığını bilmiyorsanız önce bağlantıyı kesin 
ve ardından istediğiniz cihaza bağlayın. 2 Bluetooth® cihazın arasındaki maksimum 
mesafe 10 metre olmalıdır. 

c. Yakında çalışan başka bir Bluetooth® cihazı varsa parazit meydana gelebilir. Parazit 
olması durumunda Bluetooth® cihazını uzaklaştırın. 

 
Bluetooth bağlantısı 
 Hoparlörü açın, LED yanar ve “Bluetooth® mode” sesli uyarısı duyulur. 
 Cihaz listesinde ednet 33050 modelini atamak için mobil cihazınızda Bluetooth® 

fonksiyonunu açın ve Bluetooth® cihazı hoparlör ile bağlamak için tıklayın. Kapı 
gongu duyulduğunda eşleştirme işlemi tamamlamıştır. 

 Müziği çalmak/duraklatmak için  düğmesine bir kez basın, sonraki şarkıya atlamak 
için  düğmesine basın; ses seviyesini artırmak için bu düğmeyi basılı tutun. Önceki 
şarkıya atlamak için  düğmesine basın; ses seviyesini azaltmak için bu düğmeyi 
basılı tutun. 

  
Ses bağlantısı (AUX in) 
 Hoparlörü açın ve bir Aux-in kablosunu hoparlörün Audio In girişine ve mobil 

cihazınızın ya da PC/dizüstü bilgisayarınızın Audio Out çıkışına bağlayın. 
 Sesi kapatmak için  düğmesine basın; ses seviyesini artırmak için  düğmesini, 

azaltmak için de  düğmesini basılı tutun. 
 
FM modu  
 Anten olarak kullanılacak mikro USB kablosunu takın. 
 Hoparlörü açın ve FM moduna geçmek için M düğmesini basılı tutun; “FM mode” sesli 

bildirimini duyacaksınız. 
 Radyo kanallarını çalmak/duraklatmak için  düğmesine basın. Sonraki kanalı 

seçmek için  düğmesine basın; önceki kanalı seçmek için  düğmesine basın. Ses 
seviyesini artırmak için  düğmesini, azaltmak için de  düğmesini basılı tutun. 

 
Mod değiştirme 
a. Bluetooth® hoparlörü açın. Varsayılan mod Bluetooth® bağlantısıdır. 
b. 3 mod içerisinde seçim yapmak için M düğmesini basılı tutun: Bluetooth®/FM 

radyo/AUX-In. 


