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UYARI
Piller (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş vb nedenlerle aşırı sıcağa 
maruz bırakılmamalıdır. 

UYARI
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya 
neme maruz bırakmayın. Cihaz sıvıların damlaması veya sıçramasına maruz 
bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine 
yerleştirilmemelidir. Cihazın üzerine yanan mum gibi çıplak alev kaynakları 
yerleştirilmemelidir. Pilin elden çıkarılmasının çevresel etkilerine dikkat 
edilmelidir. Ürün, ılıman iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE ATILMASI
Bu işaret, bu ürünün AB genelindeki diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması 
gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık imhalarından çevreye veya insan sağlığına 
zarar gelmesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden 
kullanılmasını teşvik etmek için, cihazınızı sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. 
Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini 
kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla irtibat kurun. Bu ürünü, güvenli 
çevresel geri dönüşümü sağlamak için alabilirler.

DeFunc Bluetooth® Kulaklık’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu 
kılavuzu dikkatlice okuyun ve yeni kulaklığınızı tasarlandığı en iyi şekliyle 
kullanabilmek ve müziğinizi dinlemenin keyfini çıkartabilmek için listelenmiş 
olan talimatları izleyin. 
 
ANAHTAR BİLGİLER
Bluetooth® 4.1 
Pil çalışma / konuşma süresi 7 saat, 80 saate kadar bekleme süresi 
Şarj süresi 2 saat 
Pil kapasitesi 80 mAh 
Kablosuz çalışma aralığı 10 m'ye kadar
Çalma ve aramalar için tam kontroller 
Dahili mikrofon 

 NELER DAHİLDİR
• DeFunc Sport/Hybrid/Talk/Music Kulaklık 
• Mikro USB kablosu

ÜÇ KOLAY ADIMDA BAĞLANTI KURMA 
1-  Başlat / Duraklat düğmesini 5 saniye basılı tutarak Bluetooth®'u bağlayın. 2 
ayrı komut duymalısınız ve Bluetooth® LED'i (2) Mavi renkte yanıp sönmeye 
başlayacaktır. 
2-  Cep telefonunuzda veya başka bir cihazda Bluetooth'u açın ve “DeFunc 
Sport Kulaklık” cihazına bağlayın. 
3-  Bağlanırken 1  kısa komut duymalısınız ve LED'in mavi ışığı sönecektir. Cep 
telefonunuz veya başka bir cihaz bağlı olduğunuzu gösterecektir. 
Bluetooth®'unuzu kapatmak için, lütfen bir komut sesi gelene kadar 4-5 saniye 
boyunca (1) tuşuna basın. LED ışığı kapanmadan önce 1 saniye süreyle 
yanacaktır. Bluetooth'unuz şimdi kapanmıştır. Sorunları gidermek için lütfen 
www.defunc.com/sorungiderme adresine bakınız.

DEFUNC BLUETOOTH®'U KULLANMA
Bluetooth®'u açmak için bir komut duyuncaya kadar    tuşuna 3-4 saniye 
boyunca basın. (Bluetooth®'u da bağlamanız gerekiyorsa, lütfen önceki 
bölümde yer alan “Üç Kolay Adımda Bağlantı Kurma” başlığındaki adımları 
izleyin.) 
Bir aramayı cevaplamak veya kapatmak veya müziği Çalmak ve Duraklatmak 
için      tuşuna basın.
Ses seviyesini artırmak için       tuşuna bir kez basın.
Bir sonraki parçaya ilerlemek için      tuşunu basılı tutun.
Ses seviyesini azaltmak için      tuşuna bir kez basın.
Bir önceki parçaya geri dönmek için      tuşunu basılı tutun.

Bluetooth®'u kapatmak için bir komut isteninceye kadar 4-5 saniye boyunca
tuşuna basın. LED ışığı kapanmadan önce 1 saniye boyunca yanacaktır. 
Bluetooth'unuz şimdi kapanmıştır.

Konuşurken en iyi kullanıcı deneyimi için, lütfen Bluetooth® cihazındaki 
mikrofona   konuşun. Yakında başka kablosuz cihazlar varsa, Bluetooth® 
bağlantısının etkilenebileceğini unutmayın.
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LED göstergesi 2
+ ses / sonraki parçaya ileri sarma 3

- ses / önceki parçaya geri dönme 4
Mikrofon 5

DeFunc Hibrid Kulaklığınızı, cihazla birlikte verilen Micro USB kablosunu, 
DeFunc Kulaklığınızdaki Micro USB bağlantı noktasına bağlayarak, herhangi 
bir USB girişi veya priz şarj cihazıyla şarj edin. Şarj olurken LED göstergesi 
Kırmızıya döner. LED göstergesi Mavi olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. 
İlk kullanımdan önce, en az 1-2 saat süreyle tam olarak şarj olana kadar micro 
USB kablonuzla şarj edin. İlk şarjdan sonra, DeFunc Earbud yaklaşık 2 saatte 
tam olarak şarj olacak ve LED göstergesi Mavi olacaktır.

DEFUNC KULAKLIĞINIZI ŞARJ ETMEK DEFUNC KULAKLIĞINIZI ŞARJ ETMEK

Lütfen kurulum yapmadan ve kullanmadan önce tüm güvenlik ve çalıştırma 
talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere bu kılavuzu 
saklayın. Bu kılavuzdaki tüm uyarılara dikkat ettiğinizden emin olun. 1. Ek 
aksesuarlar - Yalnızca üretici tarafından önerilen ek aksesuarları kullanın. 2. 
SU VE NEM - Ürün suya yakın yerlerde kullanılmamalıdır. Örneğin: bir küvet, 
lavabonun yanında, çamaşır odasında, yüzme havuzunda veya ıslak bir bodrum 
katında. 3. HAVALANDIRMA - Ürün, konumu veya pozisyonu uygun 
havalandırmayı engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Örneğin; 
Havalandırma deliklerini tıkayabilecek yatak, divan, halı veya benzeri 
yüzeylerin üzerine koymayın. Ürün ayrıca, havalandırma deliklerinden hava 
akışını engelleyebilecek kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere de 
konulmamalıdır. 4. KATI VE SIVI ETKİLEŞİMLERİNDE DİKKAT EDİLECEKLER - 
Ürünün üzerine başka nesnelerin düşmemesine ve ürün açıklıklarına veya 
üzerindeki havalandırmaya sıvı dökülmemesine dikkat edilmelidir. 5. GÜÇ 
KAYNAĞI - Cihaz sadece kullanım kılavuzunda veya cihazın üzerinde 
belirtildiği şekilde bir güç kaynağına bağlanabilir. Şüphe duymanız 
durumunda, lütfen satıcıya veya yerel elektrik şirketine başvurun. 6. ISI - 
Cihaz, radyatörler, ısıtıcılar, sobalar veya diğer donanımlar (hoparlörler dahil) 
gibi ısı kaynaklarından uzak olmalıdır. 7. BAKIM - Kullanıcı sadece kullanım 
kılavuzunda belirtilen ürün bakım önlemlerini almalıdır. Kapakları açmak veya 
çıkarmak sizi yüksek voltaj ve diğer tehlikelere maruz bırakacaktır. Kullanım 
kılavuzunda belirtilmeyen bakım yöntemleri için yetkili servis personeline 
başvurulmalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 

Dikkat! Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan 
değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini 
geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının, 
15. Bölümü ile uyumlu olduğu, B sınıfı dijital cihazlara ait limitler içinde işlevini 
yerine getirdiği ölçülmüştür. Bu limitler, yerleşim yerlerinde oluşabilecek zararlı 
girişimlere karşı uygun koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo 
frekans enerjisi üretir, kullanır, yayar ve eğer, talimatlara uyumlu şekilde 
kurulmaz ve kullanılmaz ise, radyo iletişimine zararlı girişimlerde bulunabilir. 
Ancak, bu girişimin belirli bir kurulum sağlandığında da gerçekleşmeyeceği garanti 
edilemez. Eğer bu ekipman radyo ya da televizyon alıcılarına zararlı girişimde 
bulunur ise (bu durum ekipman açılıp kapatılarak belirlenebilir), kullanıcıya 
girişimi düzeltmesi için aşağıda belirtilen önlemlerden bir veya daha fazlasını 
denemesi tavsiye edilir: - Alıcı antenin yönününü ve yerini değiştirin. - Bu ekipman 
ve alıcının arasındaki mesafeyi arttırın. - Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı 
bir devredeki prize takın. - Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV 
teknisyenine danışın. Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Şu iki 
koşula tabi olarak kullanılabilir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmayabilir ve 
(2) bu cihaz, cihazın istenmeyen kullanımına neden olabilecek girişim dahil olmak 
üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

KULAKLIKLARIN ÖZELLİKLERİ VE DIŞ GÖRÜNÜMÜ ÖNCEDEN BİLDİRİM 
OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. Gelecekte herhangi bir zamanda bu ürünü elden 
çıkarmanız gerekirse, atık elektrikli ürünlerin evsel atıklarla birlikte atılmaması 
gerektiğini lütfen unutmayın. Lütfen cihazı uygun atık tesisin bulunduğu yerde geri 
dönüştürün. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkili makamlara veya satıcınıza 
danışın.
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