Plunge
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Giriş
1.
2.
3.
4.

Kutu içeriği bölümünde listelenen tüm öğelerin kutunun içerisinden çıktığına emin olun.
Ürünü kullanmaya başlamadan önce Güvenlik & Garanti Kılavuzunu okuyun.
Uzun süreli pil ömrü için ilk kullanım öncesinde pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.
Bağlantı şemasını inceleyin.

Kutu İçeriği
Plunge
Micro-USB Şarj Kablosu
3.5mm (1/8”) - 3.5mm (1/8”) Kablo
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Güvenlik & Garanti Kılavuzu

Destek
Bu ürünle ilgili en son bilgiler (sistem gereksinimleri, uyumluluk bilgileri vb.) ve ürün kaydı için
ionaudio.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
UYARI: Suya dayanıklı olmayan cihazları (telefonlar, müzik çalarlar vb.) sudan etkilenmeyecekleri ve
elektrik çarpması riskine neden olmayacak kuru bir yerde muhafaza ediniz.
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Hızlı Kurulum
Bağlantı Şeması
Kutu içeriği bölümünde listelenmeyen ürünler ayrı olarak satılmaktadır.
Müzik Çalmak

Tablet veya Akıllı Telefon

YARDIMCI
SES
KAYNAĞI

Şarj Etmek

USB GÜCÜ
(şarj için)

USB GÜCÜ
(şarj için)
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Özellikler
1.

2.

3.

4.

5.

Aux Girişi*: 3.5 mm (1/8”) stereo girişi
yardımıyla CD çalar, MP3 çalar ya da diğer
ses kaynakları ile bağlantı kurulabilir.
Mikro USB Bağlantısı*: USB bağlantı
noktasına erişmek için alt bölümdeki kapağı
açın. Cihazınızı bilgisayarınıza ya da prize
bağlayarak şarj etmek için ürün ile verilen
USB kablosunu kullanın.
Not: Şarj etmeden önce cihazınızın ve
bağlantı noktalarının kuru olduğundan
emin olun. Asla ıslak iken şarj etmeyin.
Bluetooth Tuşu : Eşleştirilmiş bir Bluetooth
Cihazının bağlantısını kesmek için bu tuşa
Basılı tutun.
Bluetooth LED:
Bu LED Bluetooth
eşleştirilmesi
sırasında
yanıp
söner,
eşleştirme gerçekleştiğinde sürekli olarak
yanar.
Çağrı Başlatma / Çağrı Sonlandırma /
Çalma / Durdurma: Bağlı bir Bluetooth
cihazından bir parçayı çalmak veya
duraklatmak için bu tuşa basın. Bluetooth
eşleştirildiğinde, bir telefon aramasını
cevaplamak için bu tuşa basın ve bırakın.
Çağrı cevaplanana kadar telefonun zil sesi
cihazın hoparlöründen duyulur. Çağrı
sonlandığında müzik çalmaya devam
edecektir. Gelen aramayı reddetmek için bu
tuşa basın ve basılı tutun.
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*ÖNEMLİ: Cihazınızı suyun içerisinde
kullanırken Aux In ve Micro USB
portunun kapalı ve kilitli pozisyonda
olduğundan emin olun.

Uçaktayken hoparlöre gelebilecek

herhangi bir zararı önlemek için
hava geçirmez kapağı açın.
Not: Eğer hoparlör su le dolarsa, su
hoparlörlerden çıkana kadar ses
kesilecektir.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Açma/Kapama Anahtarı: Cihazınızı açıp kapatmak için bu tuşa basılı tutun.Cihaz bir güç
kaynağına bağlıylen açık olması gerekmektedir.
Not: Bluetooth bağlantısı yoksa veya ses sinyali alınmazsa 10 dakika sonra kapanır.
Şarj Göstergesi: Pilin şarj edilmesi gerektiğinde LED yavaşça yanıp söner. Pil şarj
edilirken LED kırmızı yanar. Güç açıkken ve pil tamamen şarj olduğunda, bu LED sürekli
olarak yeşil yanar.
Ses Açma: Hoparlör sesini artırmak için bu tuşa basın.
Ses Kısma: Hoparlör sesini azaltmak için bu tuşa basın.
Not: Sesli komutları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Ses açma/kapama
tuşlarına aynı anda basın.
Sonraki Parça: Bir sonraki Bluetooth parçasına geçmek için bu düğmeye basın ve
bırakın. Bağlı bulunan akıllı telefonunuzun ses yardımcısını etkinleştirmek için 2 saniye basılı
®
®
tutun, sonrasında mikrofona konuşun. (Siri , Google , vb.)
Önceki Parça: Parçanın başına gitmek için bu düğmeye bir kez basın ve bırakın.
Not: Bazı uygulamalarda, Önceki Parça tuşuna veya Sonraki Parça tuşuna basmak
başka bir çalma listesine veya müzik türüne gidebilir.
Mikrofon: Çağrı geldiğinde mikrofon yardımıyla konuşabilirsiniz.
Tripod Bağlantısı (Alt ): 1/4” (6.35 mm) ölçülerindeki dişli bölüme
bir tripod bağlayabilirsiniz.
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Bluetooth Cihazını Eşleştirme veya Bağlantıyı Kesme
1.
2.

3.
4.

Bluetooth cihazınızı açın.
Plunge cihazınızı açtığınızda otomatik olarak diğer Bluetooth cihazlarını arama ve
eşleştirme moduna geçecektir. Bluetooth simgesinin yavaşça yanıp sönmesi cihazınızın
eşleştirme modunda olduğunu belirtir.
Bloetooth cihazınızın kurulum ekranına gidin, Plunge cihazını bulun ve bağlayın.
Not: Bluetooth cihazınız eşleşme kodu isterse, “0000” girin.
Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için Bluetooth düğmesine basın
ve bırakın. Başka bir Bluetooth cihazına bağlanmak için 3. adımı tekrar edin.
Not: Bluetooth 4.0 kullanan cihazlar ile birlikte maksimum menzile ulaşılır.
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Telefonu Kullanma
Not: Plunge cihazını müzik dinlemek ya da bir hoparlör olarak kullanmaya başlamak için
cihazınızı açıp Bluetooth cihazınız ile eşleştirmelisiniz.
Telefonu Kullanma:
Gelen bir arama olduğunda Plunge cihazınızın hoparlörü bir zil sesi çalacaktır.
1.
Aramayı karşılamak için cihazınızın Çağrı Başlatma (5) tuşuna basın.
Not: Müzik çaldığı sırada bir çağrı alırsanız, aramayı bitirene kadar müzik duraklar.
2.
Mikrofon yardımıyla konuşun ve Ses Açma-Ses Kısma (8-9) tuşları yardımıyla arama sesini
ayarlayın.
3.
Aramayı bitirme için Çağrı Sonlandırma (5) tuşuna basın.
4.
Gelen bir aramayı reddetmek için Çağrı Başlatma (5) tuşuna basılı tutun.

Sorun Giderme
Eğer ses bozuksa: Ses kaynağınızın ses kontrolünü azaltmayı deneyin. Ayrıca Plunge
cihazınızın genel ses seviyesini de azaltmayı deneyin.
Eğer çok fazla bas varsa : Bas seviyesini azaltmak için ses kaynağınızdaki tonu veya EQ
kontrolünü ayarlamayı deneyin. Bu size bozulma olmadan daha yüksek sesle müzik dinleme
imkanı verir.
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Teknik Özellikler
Ölçüler
(Derinlik x Genişlik x Yükseklik)

10.2” x 3.1” x 5.9”
260 mm x 80 mm x 150 mm

Ağırlık

2 lbs; 0.9 kg

Çıkış Gücü

13 W

Frekans Tepkisi

100 Hz – 18 KHz

Su Direnci Sınıfı

IPX 7

Bluetooth Profili

A2DP, HFP, AVRCP

Bluetooth Menzili*

30.4 metreye kadar

Aux Girişi

3.5 mm (1/8”)

Batarya Ömrü**

20 saate kadar (tamamen şarj olduğuna)

Şarj Süresi

4 saate kadar

Şarj Portu

USB; +5V, 1A

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
* Bluetooth menzili duvarlardan, engellerden ve hareketlerden etkilenir. En iyi performans için ürünü odaya
görüş alanınızda yerleştirin, böylece duvarlardan, mobilyalardan vb. etkilenme minimum seviyeye iner.
** Pil ömrü, ürünün sıcaklığına, yaşına ve kullanım yoğunluğuna göre değişebilir.

