
 

 

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU 
 

 TEKNİK ÖZELLİKLER 
- USB şarj voltajı: 5V 
- Şarj süresi: Yaklaşık 2,5 saat 
- Ses özellikleri: (36MM birim. 14ohm/3. W bant genişliği;  
  [70 HZ-20KHZ] hassasiyet : 1K (85dB)) 
- Güç: 3W 
- Lityum pil : 3,7V/kapasite: 400MA/çalışma süresi: 2sa-3sa 
- Azami güç bozulması: %7. 
- Sinyal-gürültü oranı: 90HZ-20K / 65dB 
- Bluetooth v5.0 
- A2DP/AVRCP yüksek kalite ses yayını ve uzaktan kumanda uyumlu 
- Eller serbest kiti/ Bluetooth eller serbest kiti 
- Entegre Kalimba DSP (CVC), veri işlemcisi, tam dijital eko gürültü, ses işleme 
- Kapsama alanı: 10 metreye kadar kablosuz bağlantı uzaklığı 
- İki adet Dans eden hoparlör arasında bağlantı 
- Hızlı dans işlevi kontrolü 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
- Bu ürün kablosuz Bluetooth teknolojisi kullanan bir hoparlördür. Müziğin ritmine göre dans 
etmektedir. 
- Bluetooth bağlantısını kullanarak akıllı telefonunuza ya da tabletinize kablosuz olarak bağlanabilir 
- 3.5W amfi ve yoğun bas özelliği ile güçlü bir ses üretir 
- Bluetooth aygıtı A2DP'yi desteklemelidir 

 

 
1) AÇMA/KAPAMA düğmesi ve çağrı yanıtlama 
2) USB portu ve jak portu 
3) Dans işlevi için açma/kapama düğmesi / Hızlı dans modu kontrolü 
4) Entegre mikrofon 
5) Kol, farklı pozisyonlarda olabilir 
6) Müzik çalındığı sırada dans düğmesine basıldığı zaman ayaklar hareket etmeye başlar. 
7) Arka tarafta bulunan deliklerden ses gelir 
  



BAŞLANGIÇ KILAVUZU 
1. Oynat/duraklat düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutunuz, ışık yandığı zaman düğmeyi 
bırakınız. Cihaz eşleşme durumunu göstermek üzere mavi ışık hızlı bir şekilde yanıp sönmeye 
başlayacaktır. Bu işlem cihaz eşleşme durumunun tespit edilmesi için Bluetooth aygıtı 
tarafından gerçekleştirilir. "Dancing animals" tespit edilen hoparlörün listedeki adıdır. 
 
Listelenen Bluetooth aygıtları listesi akıllı telefonunuzun/tabletinizin ekranında görüntülenir. 
Akıllı telefonunuzun ekranında "Dancing animals" seçeneği görüntülendiği zaman aygıtı 
seçerek eşleştirme işlemini başlatınız. Bu işlem sırasında mavi ışık yanıp sönecektir ve 
eşleştirme işlemi başarılı şekilde tamamlandığında bu durum bir sesi ile belirtilecektir. 
 
3. Hoparlör, aygıtın yaptığı son bağlantıyı kaydeder ve hoparlör her yeniden başlatıldığında 
otomatik olarak bağlanır. Bağlantının kesilmesi halinde hoparlörü kapalı duruma getirdikten 
sonra aygıt ile yeniden bağlantı kurunuz. 
 

KULLANIM 
-  Müzik çalma: Hoparlör bir Bluetooth aygıtına bağlı durumdayken aygıtınızdaki 
oynat/duraklat düğmesine ya da oynat düğmesine basınız. Hoparlör şarkıyı yürütmeye 
başlayacaktır. Duraklatmak için oynat/duraklat düğmesine basınız. 
 
- Çağrı yanıtlama: Telefonunuza bir çağrı geldiğinde bu durum bip sesiyle belirtilecektir, 
çağrıyı yanıtlamak için oynat/duraklat düğmesine basınız. 
 
- Hoparlör kapalıyken telefon numarasına tekrar çevirmek: oynat/duraklat düğmesine iki 
kez bastığınızda hoparlör telefon numarasını otomatik olarak yeniden çevirecektir 
 
- Numara çevirmeyi iptal et: hoparlör numara çevirdiği sırada bunu iptal etmek için 
oynat/duraklat düğmesine basınız 
 
- Telefonu açma: telefonunuza bir çağrı geldiğinde telefonu açmak istiyorsanız 
oynat/duraklat düğmesine basarak çağrıyı otomatik olarak yanıtlayabilirsiniz. 
 
- Dans işlevini açma / kapama: ses seviyesi 20 dB'den fazla olduğu sürece hoparlörün dans 
işlevi devrede olacaktır. Dans işlevini kapatmak istiyorsanız dans düğmesine bir kez basınız ya 
da dans işlevini durdurmak için ses düzeyini asgari seviyeye getiriniz. Hoparlör normal şekilde 
dans ederken hızlı modu etkinleştirmek için dans düğmesine hafifçe basınız. Bu işlevi 
durdurmak için dans düğmesine basınız. 
  



2 ADET TWS HOPARLÖR ARASINDAKİ BAĞLANTILAR 
 
1. AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak her iki hoparlörü açınız.  
2. Hoparlörün açılması ve mavi ışığın yanması için 30 saniye bekleyiniz, "bip" sesi geldiğinde 
hoparlör çalışmaya hazırdır. 
3. Yanıp sönen ışık hoparlörün aygıt bağlantısı yapmaya çalıştığını gösterir. Bu sırada, iki 
hoparlör birbirine otomatik olarak bağlanana kadar hoparlörlerden birinin mavi ışığı daha 
hızlı yanıp söner. 
4. Bluetooth aygıtları listesinden bir dancing animals hoparlörü seçebilirsiniz 
5. Her iki hoparlör de çalışır durumdadır 
 

HOPARLÖRÜN KAPATILMASI 
1.  Kapatma işlemini gerçekleştirmek için oynat/duraklat düğmesini 2 saniye boyunca basılı 
tutunuz. Bir bip sesi geldikten sonra mavi ışık sönecek ve hoparlör otomatik olarak 
kapanacaktır. 
2.  Pil seviyesi düştüğünde hoparlör otomatik olarak kapanacaktır. 
 

ŞARJ 
USB kablosunu kullanarak hoparlörü bağlayınız, kırmızı ışık hoparlör şarj olurken yanacak ve 
pil tam olarak şarj olduğunda sönecektir. 
 
Not: Pilin tam olarak şarj edilebilmesi için şarj işlemini hoparlör kapalıyken gerçekleştiriniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UYARI 
Bu ürün oyuncak değildir. 3 yaşından küçük çocukların kullanmasına uygun değildir. 
Suya, ısıya, sıvılara ya da kimyasal maddelere maruz bırakmayınız. Kullanım talimatını 
muhafaza ediniz. 
Ürünün zarar görmemesi için dans hareketi işlevini elinizle ya da tavsiye edilen yöntemin 
dışında başka bir şekilde durdurmaya kalkışmayınız 
Hoparlörün darbelere maruz kalmasına izin vermeyiniz. 
Cihazı mıknatısların ya da kablo kanallarının yakınında kullanmayınız. 
Hoparlörü doğrudan gelen güneş ışığına maruz kalacak şekilde ya da ısı kaynağı olan 
cihazların yakınında kullanmayınız. 
Cihazı kendi başınıza demonte etmeye, onarmaya ya da modifiye etmeye kalkışmayınız. 
Hoparlörü araç kullanırken, bisiklet ya da motosiklet sürerken kullanmayınız. 
 
Bu hoparlör uluslararası standartlara uygundur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bu ürünü evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız. Çevrenin korunması için, kullanılmış 
pilleri yürürlükteki yönetmeliklere göre elden çıkarınız. 
• Bu ürünü yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakmayınız, 
demonte etmeye kalkışmayınız ya da ateşe atmayınız. Kesinlikle yakmayınız. 
• Bu ürün oyuncak değildir. 
 

 
 
 

 


