
 
 
 
 

BLUETOOTH® AKILLI TELEFONLAR VE 
TABLETLER  IÇIN UZAKTAN KUMANDA 

 

 

 

 

Kılavuz 
50000 

  



Bluetooth® iOS/android cihazınız için kompakt ve hafif 50000 Media 
Remote çoklu medya yardımcınızdır. Enjoy the convenience of 
controlling your iPhone® veya iPad® ve hatta Android medyanızı 
kablosuz olarak kontrol etmenin keyfini yaşayın. 

 

• Bluetooth® 3.0, Sınıf II. Çalıştığı cihazlar: iPhone®, iPad® ve diğer OS uyumlu 
cihazlar (iMac®, Macbook® vb.) ve aynı zamanda Bluetooth® HID’yi destekleyen 
Android telefonları ve tabletleri. 

• Medya oynatma kontrollerine oynatma/duraklatma, hızlı ileri/geri sarma, ses 
açma/kapatma, sessize alma dahildir. 

• Ses artırma düğmesi, iPhone® kamerası ile kendinizi dışarıda bırakmadan resim 
çekebilirsiniz. 

 

1. Destek: 
BT Media Remote, Bluetooth® 3.0 HID, Sınıf II profilini destekler. 
Şunlar ile uyumludur: Tüm android cihazları, iPhone®, iPad® ve diğer OS 
uyumlu cihazlar (iMac®, MacBook Air®, MacBook Pro®, Mac mini®, iPod 
Touch® iOS 4 veya üstü vb.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Enstantane:  
Kameranın uzaktan deklanşöründe olduğu gibi bir fotoğraf çektirmek için BT 
Media Remote’daki ses açma düğmesi kamera uygulamasını tetikleyecektir. 
Bu, iPhone®’u bir üçayağa veya standa yerleştirebileceğiniz ve bulanmayan bir çekim 
yapabileceğiniz anlamına gelmektedir. Remote, aynı zamanda sizin de yer 
aldığınız grup çekimleri için de mükemmeldir! 50000 aynı zamanda Android 
uzak deklanşörü destekler. 
 

  



4. Medya kontrolleme:  
TV’nize, dok istasyonunuza veya araç stereonuza bağlayarak, 10 metreye 
kadar olan mesafelerde iPhone® veya iPad®’inizdeki müzik veya video içeriğini 
oynatabilir, duraklatabilir, ileri, geri sarabilir ve sesini kapatabilir ya da yeniden 
ayarlayabilirsiniz. 
 

5. Pil: BT Media Remote, AAA pil ile çalışır 
 

6. Ultra portatif: Sadece pili ile 42 gram 

 
 
Desteklediği cihazlar: Tüm android cihazlar, iPhone 5®/iPhone 4S®/4®/3GS®, iPad 
3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac Mini® ve diğer tüm 
Bluetooth® etkin Apple® ürünler, Bluetooth® 3.0 HID, 

Ambalaj içeriği: Bluetooth® Media Controller ve kullanım kılavuzu. 

www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid 
Germany 


