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1. Genel Fonksiyonlar 

Açma Işık maviye dönene kadar güç düğmesine basın, daha 

önce bağlanmış bir cihaz varsa, bu cihazı otomatik 

olarak bağlayın, aksi halde eşleştirme modu girildiğinde, 

kırmızı ve mavi sırayla yanar. 

Eşleştirme 

moduna 

girme 

Ü rün daha önce eşleştirilmişse, cihaz açıldığı zaman 

otomatik olarak bağlanacaktır. Eşleştirilmediyse, 

eşleştirme moduna girecektir, kırmızı ve mavi sırayla 

yanar ve bağlandığında, mavi LED ışığı 5 saniye içinde iki 

kez yanar. 

Eşleştirme  Eşleştirme modunda, eşleştirme işlemini 

gerçekleştirmek için Bluetooth fonksiyonu bulunan bir 

cep telefonu veya diğer Bluetooth Ana Cihazını kullanın.  

Kapatma Cihaz açıkken güç düğmesine 4 saniye basın ve kırmızı 

LED ışığı 1 saniye yanar, ardından kapanır. 

Şarj etme Şarj cihazını, cihazın soketine takın. (Kırmızı LED yanar.) 

Çağrı 

yanıtlama 

Gelen bir arama için güç düğmesine kısa basın. 

Çağrıyı 

sonlandır

ma 

Çağrıyı sonlandırmak için güç düğmesine tekrar kısa 

basın. 

Kulaklık ve 
cihaz 
arasında 
çağrı 
aktarma 

Devam eden çağrı sırasında, çağrıyı cep telefonu ile 

cihaz arasında aktarmak için güç düğmesine 1 saniye 

uzun basın. 

Çağrıyı 

reddetme  

Gelen çağrıyı reddetmek için güç düğmesine 1~2 saniye 

uzun basın. 
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Gelen 

ikinci çağrı 

Gelen ikinci bir çağrı olduğunda, ikinci çağrıyı 

yanıtlamak için güç düğmesine kısa basın veya ikinci 

çağrıyı reddetmek için güç düşmesine 1 saniye uzun 

basın. İkinci çağrı yanıtlanırken geçerli çağrı beklemeye 

alınır. İkinci çağrı ile önceki çağrı arasında geçiş yapmak 

için 1 saniye boyunca orta düğmeye uzun basın; geçerli 

çağrıyı sonlandırmak için orta düğmeye kısa basın. 

Sesi 

yükseltme 

Sesi yükseltmek için “+” düğmesine kısa basın. 

Sesi 

Alçaltma 

Sesi alçaltmak için “-” düğmesine kısa basın. 

Hızlı ileri 

sar 
"V" düğmesine uzun basın 

Geri "Λ" düğmesine uzun basın 

Sonraki Sonraki müzik için "V" düğmesine kısa basın. 

Ö nceki Ö nceki müzik için "Λ" düğmesine kısa basın. 

Oynat/dur

aklat 

Ürün bağlandığında müziği oynatmak/duraklatmak için 

güç düğmesine kısa basın. 

Beklemede Eşleştirme modunda, bağlantı kurulacak cihaz yoksa 

bekleme moduna geçer. 

Otomatik 

kapanma 

Bekleme modunda, bağlantı kurulacak cihaz yoksa 2 

dakika içinde otomatik olarak kapanır. 

Fabrika 

ayarlarına 

sıfırlama  

Fabrika ayarlarına sıfırlamak için "+" ve "-" tuşlarına 4 

saniye basın ve bir kez kırmızı ışık yanıp söner. 

Eşleştirme bilgisi de temizlenir ve Bluetooth özelliğini 

etkinleştirmek için eşleştirme moduna tekrar girmeniz 

gerekir. 
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2. Bir telefona ya da eğlence cihazına eşleştirme: 

 Telefonunuzu açın ve Bluetooth fonksiyonunu devreye sokun. 

 Bluetooth Kulaklığı açın ve eşleştirme moduna geçin. 

 Telefonun yönergelerini izleyerek telefonunuzda Bluetooth cihazlarını 

arayın. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.  

 Birkaç saniye sonra telefon, cihazı "keşfedilen cihaz" listesinde gösterir. 

Cihazı seçin ve bu eşleştirmeyi seçmek için telefon yönergelerini 

izleyin. 

 Bunun üzerine telefonunuz bir şifre veya PIN ister; PIN veya şifre 

olarak 0000 girin. 

 Telefonunuz eşleştirmeyi onaylar, dolayısıyla Evet/Tamam'a basın. 

 Son olarak, telefonunuzdan "cihazla bağlantı kur" öğesini seçin.  

3. Giriş hattı 

Batarya zayıf olduğunda veya kablosuz cihazla kullanılamadığında 
HS-930BT, 3,5 mm ses hattı girişini destekler.  
 


