
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kullanım Kılavuzu 

HEAD BANG 
83131/83132/83133 



 
 

Talimatlar: 
1. Güç tuşu/telefon cevaplama tuşu 
2. Ses seviyesini artırmak/önceki şarkıyı seçmek için dokunun 
3. Ses seviyesini azaltmak/sonraki şarkıyı seçmek için dokunun 
4. Mikrofon girişi 
5. USB şarj bağlantı noktası 
6. AUX IN bağlantı noktası 
 
Özellikler: 
1. Bluetooth Sürümü: 2.1 + EDR 
2. Bluetooth telefon aramalarını, Bluetooth Müziği ve tekrar aramayı destekler 
3. Parmakla dokunma kontrollü tasarım 
4. Kişisel bilgisayarla sesli iletişimi destekler (Özel bir mikrofon kablosuyla) 
5. Bilgisayar, MP3, CD…AUX in girişini destekler 
6. Mikro USB şarj bağlantı noktalı dâhili lityum pil 
7. Akıllı Elektrik tasarrufu (3 dakika süre içerisinde bağlantı veya 55 saniye 

içinde eşleme olmaması durumunda elektrik tasarrufu sağlamak için 
otomatik olarak kapanır.) 

 
Özellikler: 
1. Kablosuz aktarım mesafesi: SINIF II 
2. Pil kapasitesi: 300 mAh 
3. Frekans aralığı: 20 Hz-20 kHz 
4. Hassasiyet: 95 dB 
5. Hoparlör empedansı: 32 ohm 
6. Hoparlör Büyüklüğü: 32 mm 
7. Şarj süresi: 2 saat 
8. Sesli İletişim çalışma süresi: 8-10 Saat 



9. Bluetooth ile Müzik Çalma süresi: 8-10 Saat (Maksimum ses seviyesinin 
üçte ikisi ayarında) 

 
İşlemler: 
1. Bluetooth Fonksiyonları 
Bluetooth eşleme: 

1. İlk kez eşleme işleminde eşleme moduna geçmek için  tuşuna basın ve 

basılı tutun, ışık MAVİ ve KIRMIZI renkte sırayla yanıp söner. Eşleştirme 
işlemi başarıyla tamamlandığında aygıtınızda bağlanan Bluetooth simgesi 
(eşleşme adı) "ED_Head Bang" görüntülenir. 

2. Eşleşme işleminin başarıyla 
yapılmasından sonra aygırınız 
kaynak olmak üzere müzik 

çalmak için  tuşuna basın. 

Duraklatmak için tekrar basın. 
Gelen bir telefon araması 
olduğunda aramaya doğrudan 

cevap vermek için  tuşuna 

basın. Cep telefonuyla özel 

cevaplamaya geçmek için  

düğmesine basın ve 3 saniye 
süreyle basılı tutun. Bluetooth ile 
cevaplamaya dönmek için tekrar 
aynı tuşa basın ve 3 saniye 
basılı tutun. 

 

3. En son aradığınız numarayı tekrar aramak için  tuşuna iki kez basın. 

 



Bluetooth Müzik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cep telefonunuz kaynak olmak 

üzere müzik çalmak için  

tuşuna bir kez basın. Duraklatmak 
için tekrar basın. 

2. Parmakla dokunma alanı "." ile 
ikiye ayrılmıştır. Sonraki veya 
önceki şarkıyı seçmek üzere alanı 
büyütmek veya küçültmek için ses 
seviyesine hızlı şekilde basın. 

3. Ses seviyesi kontrol alanına basın ve basılı tutun, ses seviyesini kolayca 
sürekli olarak artırıp azaltabilirsiniz. Ses seviyesi en yükseğe veya en 
düşüğe ulaştığında aygıt bunu ince bir sesle belirtir. 
Ses seviyesini kademeli olarak artırmak ya da azaltmak için tuşa sürekli 
olarak basmayın. 

 

Ses seviyesini
Parmakla dokunma alanı

Ses seviyesini
Parmakla dokunma alanı



Bluetooth ile arama: 

1. Bir arama geldiğinde doğrudan cevap vermek için  tuşuna basın, Cep 

telefonuyla özel cevaplamaya geçmek için  düğmesine basın ve 

3 saniye süreyle basılı tutun, Bluetooth ile cevaplamaya dönmek için tekrar 
aynı tuşa basın ve basılı tutun. 

2. En son aradığınız numarayı tekrar aramak için  tuşuna iki kez basın. 

 

HAT GİRİŞİ fonksiyonu: 
Diğer ses aygıtları kaynak olmak 
üzere müzik dinlemek istediğinizde 
Kulaklığı, resimde gösterildiği gibi 
AUX giriş kablosunu AUX girişine 
takarak bu cihazlara bağlayın. 
Bu modelde Bluetooth, otomatik 
olarak kapanır, açılmasına izin 
verilmez. 

 
 
Şarj işlemi: 
1. Resimde gösterildiği gibi şarj kablosunun bir ucunu USB şarj bağlantı 

noktasına diğer ucunu da bir adaptöre veya bilgisayarın USB bağlantı 
noktasına takın. Şarj işlemi esnasında aygıtın sağ tarafındaki KIRMIZI ışık 
yanar. Pil tamamen dolduğunda KIRMIZI ışık otomatik olarak söner. 
 

 

Aksesuarlar: 

AUX IN kablosu (uzunluk: 1,2 m) 
Şarj Kablosu (uzunluk: 0,65 m) 
 
 

 

 

 
 

Parmakla 

dokunma alanı 



Ölçüler: 
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