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LÜTFEN BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU TALİMAT 
ELKİTABINI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KİTAPÇIĞI 
SAKLAYIN. 



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 
 Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın (örneğin, bir küvet, 

lavabo, mutfak eviyesi, banyo borusu, ıslak zemin, yüzme 

havuzu veya suya yakın yerlerdeki diğer alanlar). 

 Sadece kuru bir bez ile temizleyin. Temizlemeden önce bu 

ürünün fişini duvardaki prizden çekin. 

 Ocak veya ısı yayan diğer cihazlar gibi (amplifikatörler dahil) 

herhangi bir ısı kaynağının yakınına kurmayın. 

 Güç kablosunu özellikle fiş kısmında, yuvalarda ve cihazdan 

çıkış yerlerinde üzerine basılmasına veya bükülmesine karşı 

koruyun. 

 Sadece üretici firmanın belirttiği eklentileri/aksesuarları kullanın. 

 Uzun süre kullanılmadığında bu cihazı fişten çekin. 

 

Bluetooth® Müzik Alıcısı veya mobil cihaz ile yapılan etkileşimler 

sebebiyle oluşan kişisel yaralanmalardan veya mülk hasarlarından 

herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. 

 



ÜRÜN TANITIMI 
Bluetooth® Alıcısı ev ses sistemi olup herhangi bir Bluetooth® hazır 

akıllı telefondan, tabletten veya dijital müzik oynatıcısından ev 

stereo ses sisteminize müzik kitaplıklarınızı veya hizmetlerinizi 

kolaylıkla bağlamak için kesinlikle sahip olunması gereklidir. 

 

Evinizin, balkonunuzun veya havuzunuzun herhangi bir yerinden 

doğrudan yürütülen CD kalitesinde sesi kablosuz olarak kontrol edin. 

Firma sona mı erdi? Arkadaşlarınızın dinlediklerini kablosuz olarak 

paylaşmasına ve bir parti vermesine olanak sağlayın! 

 



KURULUM  
Lütfen başlamadan önce talimatları tamamen okuyun. 

 

 
 

(1) 3.5mm Ses girişi 

(2) USB Şarj Bağlantısı 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



ÖZELLİKLER 
• Ev stereo sisteminiz üzerinden kablosuz olarak Bluetooth® 

teknolojisi ile etkinleştirilen mobil cihazınızdan müziğinizi oynatın 

• Müziğinizi doğrudan mobil cihazınızdan kontrol edin 

• Stereonun yanına hiç gitmeden bir cihaza bağlanın 

• USB şarj girişi dahildir (1 Amp’ye kadar) 

• Ses bağlantısı kabloları dahildir 

• Evinizde hemen hemen sınırsız kablosuz dinleme yapabilmeniz 

için Bluetooth® bağlantısı 30 ft. mesafeye sahiptir 

 

PAKET İÇERİĞİ 
Bu pakette şunlar bulunmalıdır: 

• Bluetooth® Kablosuz Müzik Alıcısı 

• 3.5mm Ses Kablosu 

• Hızlı Kurulum Kılavuzu 

 



BAĞLAN 

1. Cihazı AC prizine takın – LED Mavidir 

 
2. Bir ses ekipmanı girişi için ses kablosunu cihazdan bağlayın – 

LED mavi renk alır ve ardından yanar söner. 

 
3. Akıllı telefonda, Bluetooth® işlevini AÇIK konumuna getirin ve 

cihaza bağlayın – LED yanıp söner 

 



SORUN GİDERME 
Bu bölümdeki tavsiyeyi izleyerek Bluetooth® Müzik Alıcınızdaki 

birçok sorunu hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. 

 

1. Müziğim stereo hoparlörlerinden gelmiyor. 

Çözümler 

• Bluetooth® Müzik Alıcısına güç verildiğinden emin olun. 

• Bir ses kablosunun Bluetooth® Müzik Alıcısına doğru ve 

düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. 

• Ses kablolarından birinin Alıcıya ve stereoya düzgün bir 

şekilde bağlandığından emin olun. 

• Alıcıya güç verildiğinden emin olun. 

• Stereo ses seviyesinin rahat bir dinleme seviyesine sahip 

olduğundan emin olun. 

• Alıcı kapsama alanında olduğunuzdan ve mobil cihazınızın 

alıcılı Bluetooth® teknolojisi ile bağlandığından emin olun. 

 



2. Mobilim, Bluetooth® ile bağlanmış gibi görünüyor, fakat Müzik 

yok. 

Çözümler 

• Önceki bağlı mobilin bağlantısının tamamen kesildiğini lütfen 

kontrol edin. Ve herhangi biri varsa bağlantılı kayıtları silin; 

lütfen Bluetooth®’u en baştan yeniden bağlayın.  

 

3. İnternetten Müzik oynatırken Müzik Efekti kesintisi var. 

Çözümler 

• Lütfen mobil internet bağlantısı durumunu kontrol ederek 

internetin sorunsuz ve yeterince hızlı çalıştığından emin olun. 

 

HUKUKİ UYUM 
FCC Beyanı 

Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15 ile uyumludur. Çalışma şu iki 

koşula tabidir: 

(1) Bu cihaz zararlı etkileşime sebep olmayabilir ve  

(2) Bu cihaz istenmeyen çalýþmaya sebep olabilecek etkileþim 

dahil olmak üzere alýnan herhangi bir etkileþimi kabul edebilir. 



FCC İkazı 
Uyumdan sorumu tarafın açık bir şekilde onaylamadığı herhangi bir 
değişiklik veya modifikasyon bu ekipmanın çalışması için kullanıcı 
yetkisini boşa çıkarabilir. 

 

CE  
Bu cihaz aşağıdaki düzenlemeler ile uyumludur: 
EN 55 022: SINIF B  

 

WEEE Bilgisi  
AB (Avrupa Birliği) üye kullanıcıları: WEEE (Atık elektrikli ve 
elektronik ekipman) Yönergesine göre, bu ürünü ev atıkları veya 
ticari atıklar ile birlikte imha etmeyin. Atık elektrikli ve elektronik 
ekipman doğru bir şekilde toplanmalı ve ülkeniz tarafından belirtildiği 
şekilde geri işlenmelidir. Bu ürünün geri dönüştürülmesi hakkında 
bilgi için, lütfen yerel makamlar, atık imha hizmeti veya ürünü satın 
aldığınız mağaza ile temasa geçin. 
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