DeFunc True powerbank özellikli kablosuz stereo kulaklığı 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.

Ürün Şeması

Parametreler

Bluetooth Bağlantı Kurulumu

1. LED IŞIK

Bluetooth versiyonu: 5.0
Kulaklık pili: 45mAh
Powerbank: 2100 mAh
Güç kaynağı voltajı: 5V
Frekans: 20hz – 20 khz
Bluetooth Protokolu: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP
Kulaklık sarj süresi: Yaklaşık 45 dakika
Powerbank sarj süresi: Yaklaşık 2.5 saat
Kulaklık çalma süresi:2,5-3 saat
Powerbank ile kulaklık tekrar sarj: Yaklaşık 20 kez

1. Kulaklıkları sarj yuvasına takınız. Kırmızı ışık
yanarken kulaklıklar sarj olur. Sarj işlemi
tamamlandığında kırmızı ışık 5 kez yanıp söndükten
sonra kapanır. Kulaklıkların sarj olma süresi
yaklaşık 45 dakikadır. Eğer powerbank pili düşük ise
lütfen önce powerbanki sarj ediniz.

2. Açma / Kapama

Lütfen okuyunuz: Telefonunuz üzerinden çağrı aldığınızda kulaklık MONO
özelliğine geçer ve sadece sağ kulaklıktan ses verecektir.

3. Mikrofon

Kutu içeriği

4. Kulakiçi silikonu
5. Şarj girişi

(R)

2100 mAh
power bank

(L)

6. Taşınabilir şarj ve şarj uyarısı
7. USB şarj girişi
8. Şarj gösterge ışıkları
9. Micro USB şarj girişi

TRUE
KULLANIM KILAVUZU

10. Güç göstergesi
Kulaklık ve Kulakiçi silikon

Power bank

Takma
1. En iyi ses deneyimi için kulağınıza en uygun kulakiçi silikonunu seçiniz.
2. Dış mekan kullanımında lütfen telefonunuzu sağ kulaklığınız ile aynı tarafta
bulundurunuz.

3. Telefonunuzun bluetooth özelliğini açın. Daha sonra
“Defunc True” yu seçin ve eşleştirmeyi kabul edin.
Eğer bağlanmaz ise telefonunuzun bluetootunu
kapatın ve tekrar açın.

1. Pil azaldığında ilk LED ışık kırmızı/mavi yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Sarj olur iken, ilk LED ışık mavi olarak yanıp sönecektir.
3. Sarj tamamlandığında, yanıp sönme duracak ve 4 LED ışık da yanacaktır.

Bir sonraki kullanımınızda
kulaklıklarınızı yuvasından
çıkarttığınızda otomatik
olarak telefonunuz ile eşleşecektir.

1)

1)
2. “L” ve “R” kulaklıklarını yuvasından çıkartınız.
Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve yaklaşık 10
saniye sonra “L” ve “R” eşleşmiş olacaktır. “R”
kulaklığında mavi/kırmızı uyarı ışığı yanıp sönecek
ve “L” uyarı ışığı kapanacaktır.

Kulaklık Pil Göstergeleri

2)

2)

3)

Şarj etme talimatı
Kulaklıkların sarj edilmesi: Kulaklıkları sarj yuvasına yerleştirmeniz yeterlidir.
Powerbank sarj edilmesi: USB kablo aracılığı ile bir bilgisayara yada sarj
adaptörüne bağlayınız.

1) Düşük seviyeli yanıp sönen kırmızı ışık
ile gösterilir.
2) Sabit kırmızı ışık sarj olduğunu
gösterir.
3) Sarj tamamlandığında kırmızı ışık 5
kez yanıp söner ve kapanır.

Fonksiyon listesi

3)

1.Telefon çağrısı
Binaural modu: Çağrı sırasında sadece ana kulaklık (sağ) ses sağlar.
Tek kulak modu: Çağrı sırasında tek kulaklık ses sağlar. (sol ve sağ
kulaklık ayrı ayrı çalışır)
Gelen çağrı: Tek tıklama ile cevapla, iki tıklama ile reddet.
Bekleme modu: Son numarayı tekrar aramak için ana kulaklığı (sağ)
çift tıkla.
Çağrı sırasında: Tek tıkla ile çağrıyı duraklat, çift tıklama ile çağrıyı telefona
transfer et.
2. Müzik dinleme
Çal: Tek tıkla, Duraklat: Tek tıkla, Sonraki parça: Çalarken çift tıkla.
3. Kapatma
Kulaklıkları yuvasına geri bırak veya 4 saniye kadar uzun tıkla.

Sorun giderme
Sebep

Çözüm

Açılmıyor

Kulaklık pil seviyesi düşük

Cargar los auriculares

Kulaklıklar kırmızı ışık
yanıp sönüyor

Telefonunuzu sarj etmek için USB
kablosunu USB girişine takın.

Kulaklık pil seviyesi düşük

Sarj olma sorunu

Kulaklıklar tam yuvasında
değil

Otomatik kapanma

Kulaklık pil seviyesi düşük

Kulaklıklarda eko var

Ses seviyesi yüksek veya
ortam gürültüsü yüksek

Kulaklıklarda parazit var

Kulaklıklar telefondan uzak

Ses seviyesi düşük

Kulaklıklar tam
oturmamış olabilir yada
ses seviyesi düşük

USB Kablo

Powerbank fonksiyonu

Dikkat!

Hata

Kulaklıklardan ses
alınamıyor

Kulaklıklar eşleşmedi

Cargar los auriculares
Ajustar la posición de los
auriculares
Cargar los auriculares
Ajustar el volumen o
cambiar de ambiente
Cambiar de posición o
acercarse al teléfono móvil
Ajustar la posición de los
auriculares o ajustar el
volumen en su dispositivo
Cambiar a un ambiente
mejor o acercarse al
teléfono móvil

Kulaklığı tamir etmeye çalışmayın. Hatalı onarım yangına, elektronik arızaya veya ürünün
hasar görmesine neden olabilir.
Kulaklığı, sıcaklığın 0° C'nin altında veya 45° C'nin üzerinde olduğu bir ortamda kullanmayın.
Çocukların ve hayvanların gözlerinin yakınında bir cihaz gösterge ışığı kullanımından kaçının.
Kulaklıkların anormal şekilde hareket etmesini ve şok riskini önlemek için, gök gürültülü
fırtınalı havalarda kullanmayın.
Kulaklığı yağ veya diğer uçucu sıvılarla silmeyin.
Kulaklığı ıslatmayın.

Fcc Düzenlemelerine Uygunluk
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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