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1. Genel Fonksiyonlar 

Açma Mavi ve kırmızı LED sırayla yanıp sönmeye başlayana kadar 
"Oynat/Duraklat" düğmesine uzun basın. 

Eşleştirme  Hoparlör açıldığında, otomatik duruma girer; hoparlör 
daha önce bir cihaza bağlanmışsa, otomatik olarak önceki 
cihaza bağlanır, aksi halde eşleştirme moduna girer. 

Kapatma Cihaz açıkken, kırmızı LED bir kez yanıp söner kadar 
"Oynat/Duraklat" düğmesine uzun basın ve hoparlör 
kapanır. 

Otomatik 
kapatma 

Ürün eşleşme modundayken 5 dakika boyunca bir cihaza 
bağlı değilse otomatik olarak kapanacaktır. 

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

Gelen bir arama için "Oynat/Duraklat" düğmesine kısa 
basın. 

Çağrıyı 
sonlandırma 

Aramayı sonlandırmak için "Oynat/Duraklat" düğmesine 
kısa basın. 

İkinci arama İkinci bir arama gelirse, yanıtlamak için "Oynat/Duraklat" 
düğmesine kısa basın, reddetmek için "Oynat/Duraklat" 
düğmesine uzun basın; ardından, iki çağrı arasında geçiş 
yapmak için "Oynat/Duraklat" düğmesine uzun basın ve 
geçerli çağrıyı sonlandırmak için "Oynat/Duraklat" 
düğmesine kısa basın.  

Çağrıyı 
reddetme  

Gelen aramayı reddetmek için "Oynat/Duraklat" 
düğmesine uzun basın. 

Sesi 

yükseltme 

Sesi yükseltmek için “ ” düğmesine kısa basın. 

Sesi 

Alçaltma 

Sesi alçaltmak için “ ” düğmesine kısa basın. 
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Sonraki Sonraki müzik için “ ” düğmesine kısa basın. 

Ö nceki Önceki müzik için “ ” düğmesine kısa basın. 

Oynat/durak

lat 

Ürün bağlandığında müziği oynatmak/duraklatmak için 

"Oynat/Duraklat" düğmesine kısa basın. 

Fabrika 

ayarlarına 

sıfırlama  

Sıfırlamak ve eşleştirilmiş cihaz listesini temizlemek için 

eşleştirme modunda “ ” +” ” düğmesine uzun 

basın. 

2. Bir telefona ya da eğlence cihazına eşleştirme: 
• Telefonunuzu açın ve Bluetooth fonksiyonunu devreye sokun. 

• Bluetooth hoparlörü açın ve eşleştirme moduna gidin. 

• Telefonun yönergelerini izleyerek telefonunuzda Bluetooth cihazlarını aratın. 

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. 

• Telefonunuz eşleştirmeyi onaylar ve ardından Evet/Tamam'a basın. 

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

3. Giriş hattı 
Batarya zayıf olduğunda SP-920BT / SP-925BT 3,5 mm ses hattı girişini 

destekler. Yeniden şarj etmek için bir dizüstü/masaüstü bilgisayara bağlayın. 

Hat girişi bir USB bağlantı noktasına bağlıysa Bluetooth fonksiyonu bekleme 

modundadır ve giriş kaldırıldığında Bluetooth fonksiyonuna döner. 


