
 
 
 
 

 
 

BeatLight Kulak  
Üstü Kulaklık 

 
 

Kullanma Kılavuzu 

83221 • 83222 



Ednet 83221 veya 83222'de akıllı telefonunuzla kullanılmak üzere ses seviyesi kontrol kablosu 
ve dahili LED ışık efektleri bulunmaktadır. Kulaklığı doğru olarak taktığınızda kablosu sol 
tarafınızda olacaktır. Daha rahat uymaları için iki kulak yastıkları yukarı veya aşağı 
ayarlanabilir. 
İşitme duyunuzu korumak için lütfen her zaman dinlemeye müzik çalarınızın veya cihazınızın 
ses seviye kumandası ile düşük bir seviyeye ayarlı olarak başlayın ve ses seviyesini kademeli 
olarak rahat bir dinleme seviyesine artırın. 

 
ÖNEMLİ! Yüksek seste uzun süre kulaklıktan dinleme duymanızı etkileyebilir. Trafik güvenliği 
için araç sürerken veya bisiklete binerken kulaklığı kullanmayın. Gürültü izolasyonuna sahip 
bu tür kulaklıkların, uyarı sesleri dahil dış gürültüleri engellemede oldukça etkili olduğunu 
unutmayın. Her zaman çevrenize dikkat edin ve uyarı seslerini duymanız gereken durumlarda 
bu kulaklıkları kullanmayın. 
 
ÖZELLİKLER 

Tipi Dinamik 

Sürücü ünitesi 40 mm 

Empedans 32 ohm 

Frekans yanıtı 20 Hz~20 KHz 

Max. nominal giriş gücü 20 mW 

Şarj edilebilir pil 500 mAh Li-on pil 

Kablo 1,2 m kablo 

Fiş 3,5 mm gümüş kaplama stereo fiş 

Hassasiyet 105 dB ± 3 dB 

 
ŞARJ EDİLEBİLİR RENK DEĞİŞTİREN IŞIK EFEKTLERİ  
83221 ve 83222'nin özelliklerinden birisi de baş bandının içindeki LED’lerden gelen renk 
değişimidir. Kulak yastıklarına takılı olan şeffaf akrilik bağlantılar aydınlanır. 
Bu renk değiştiren LED'ler gücünü, aydınlatma sistemine tam dolu (100%) iken 12 saate kadar 
güç sağlayan dahili bir şarj edilebilir pilden alır. USB şarj etme kablosu kulaklığa dahildir. İlk 
kullanımdan önce 83221 veya 83222'yi en az 2 saat süreyle şarj etmenizi öneririz. 



NOT: Dahili pil, sadece ışık efektlerine güç sağlar kulaklığın kendisine sağlamaz. Kulaklık 
normal kablolu kulaklık olarak da kullanılabilir. Dahili pili şarj etmek için lütfen ışık 
AÇMA/KAPAMA düğmesinin OFF konumunda olduğundan emin olun. Ürünle birlikte verilen 
mikro USB ucu gösterildiği gibi “L” kulak yastığının alt kısmında bulunan mikro USB yuvasına 
takın ardından büyük USB ucu dizüstü bilgisayarın, kişisel bilgisayarın veya herhangi bir 
USB/AC adaptörünün USB yuvasına takın. 
 

 

 
Kulaklık ışığı, pil şarj edilirken hafif kırmızı renkte yanar. Pil tamamen şarj olduğunda ışık 
söner. 
 
NOT: Dahili pilin gücü düşükse kulaklık ışığı kırmızı renkte yanıp söner, AÇMA/KAPAMA 
düğmesini ON konumuna ayarladıysanız her 5 saniyede bir yanıp söner. Bu işaret pilin şarj 
edilmesi gerektiğini hatırlatır. Ancak pil tamamen boşalmışsa ışık yanmaz, kulaklık yine de 
normal şekilde çalışır. 
 
Işık efektlerini açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini “ON” konumuna getirmeniz gerekir. 
Ednet 83221 ve 83222 kulaklığı, LED MODU düğmesine basılarak seçilen 4 farklı ışık efekti 
sunar. Işık efektleri aşağıdaki gibidir:  
1. Renk Spektrumu- renkler eşit ve yumuşak şekilde birbirine karışır. 
2. Favori Renk -renk karışımını durdurarak sevdiğiniz rengi sabitlemek için sevdiğiniz ren 

yandığında LED MODU düğmesine basın. 
3. Ritme Duyarlı - değişen renkler müziğin ritmiyle yanıp söner. 
4. Renk Vuruşu-karışım olmadan renklerin hızlı şekilde değişimi  

Kulaklığınız, en son seçilen modu hatırlar. Işık efekti tekrar açıldığında otomatik olarak en 
son seçilen moda döner  

 

PAKET İÇERİĞİ 

BeatLight Kulak Üstü Kulaklık: 1 Adet 
Mikro USB şarj kablosu: 1 Adet 
Kullanıcı kılavuzu: 1 Adet 
 

Çalışan bir prize takılı bilgisayar 
Bilgisayar USB bağlantı noktası 
USB Adaptör (dahil değil) 

Bilgisayar USB 
bağlantı noktası 

USB Adaptör 
(dahil değil) 

VEYA


