
 

 
BLUETOOTH HOPARLÖR 

TÜRKÇE TANITIM  
VE 

KULLANIM KILAVUZU 
 
 
 
MARKA: MR.DIY 
ÜRÜN ve MODEL: 
 

 

ÜRÜN MODEL 

BLUETOOTH HOPARLÖR TG-168 

BLUETOOTH HOPARLÖR TG-167 

BLUETOOTH HOPARLÖR TG-165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 

Önemli Not: Görseller örnek olması açısından eklenmiştir. Birebir ürün ile aynı olmayabilir.  

 

TG-165,TG-166, TG-167 

Lütfen ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. 

Güç açma / kapama 

Açma: Hoparlör kapandığında, açma/kapama düğmesini AÇIK konuma çevirin, ardından hoparlöre 
geçin cihaz açılacak ve mavi ışıkların yanıp söndüğünü göreceksiniz. 

Kapat: Hoparlör açıldığında, açma/kapama düğmesini KAPALI konuma çevirin, ardından hoparlörü 
kapatın. 

 

Kablosuz bağlantı: 

1. Güç açıldığında, hoparlör mavi ışık flaşı ve bekleme eşleştirmesi ile Kablosuz BT eşleştirme adı 
BT SPEAKER’ı arayacaktır, tıklama başarıyla bağlanabilir.  

2. Hoparlör, en son bağlanan telefona otomatik olarak bağlanacaktır (Telefon kablosuz BT açık), 
tekrar aramaya ve bağlanmaya gerek yoktur. 
 

Müzik çalmak: 

1. Müzik çalarken, müziği durdurmak için OYNAT ve DURAKLAT düğmesine kısa basın ve 
ardından çalmaya yeniden başlamak için tekrar düğmeye tıklayın;  

2. Müzik çalarken önceki şarkıyı çalmak için “-“ tuşuna basın;  
3. Müzik çalarken önceki şarkıyı çalmak için “+“ tuşuna basın;  
4. “-“ tuşuna uzun basın, ses seviyesi düşecektir. 
5. “+” tuşuna uzun basın ses seviyesi artacaktır. “-“ müziği duraklatmak için DURAKLAT 

DÜĞMESİ ve ardından çalmaya yeniden başlamak için düğmeye tekrar tıklayın; 

 

 

 

 

 
 

1. “+” tuş ses açma  
2. “-“ tuş ses azaltma 
3. Mavi ışık (cihazın açık kapalı 

olduğunu gösteriyor) 
4. AÇMA/KAPAMA tuşu 



TEKNİK ÖZELLİKLER 

ÜRÜN GÖRSEL ÖZELLİK MATARYEL 

BLUETOOTH 
HOPARLÖR 
TG-168 

 

1.Bluetooth sürümü: 
5.0+EDR 
2.Alım mesafesi: 10m 
3. pil kapasitesi: 
1200MAH 
4. çalışma süresi: 3-4H 
5. Voltaj: DC5V 
6. Frekans yanıtı: 
50Hz-22KHz 
7. Hoparlör 
hassasiyeti: 80DB 

%90ABS + %10 IC 
bileşenleri  

BLUETOOTH 
HOPARLÖR-
TG-167 

 

 

 

 

1.Bluetooth sürümü: 
5.0+EDR 
2.Alım mesafesi: 10m 
3. pil kapasitesi: 
1200MAH 
4. çalışma süresi: 3-4H 
5. Voltaj: DC5V 
6. Frekans yanıtı: 
50Hz-22KHz 
7. Hoparlör 
hassasiyeti: 80DB 

%90 ABS + %10 IC 
bileşenleri 

BLUETOOTH 
HOPARLÖR-
TG-165 

   

  

1.Bluetooth sürümü: 
5.0+EDR 
2.Alım mesafesi: 10m 
3. pil kapasitesi: 
1200MAH 
4. çalışma süresi: 3-4H 
5. Voltaj: DC5V 
6. Frekans yanıtı: 
50Hz-22KHz 
7. Hoparlör 
hassasiyeti: 80DB 

%90 ABS + %10 IC 
bileşenleri 

 

 

 

 

 



ENERJİ TÜKETİMİ 

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın. 

Ürünü usb kablo, fiş vb. yerlerde takılı bırakmayınız. 

Verimli ve uzun süreli kullanım için kendi aksesurları ile kullanınız.  

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 
 
TEMİZLİK ve BAKIM  
Ürünü temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanınız.  
Aşındırıcı maddeler ve ıslak bez ile ürünü temizlemeyiniz.  
 
TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM (SORUN GİDERME) 

 Ürününüzün çalışmaması halinde öncelikle güç ile bağlantısı kontrol edilmelidir. 
 Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım, periyodik bakım veya onarım 

işlemi söz konusu değildir.  
 Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.  

 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
• Herhangi bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın. 
• Yalnızca Üretici tarafından belirtilen ek parçaları/aksesuarları kullanın. 
• Bu ürünün ıslanmasına izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünün 
yağmura veya diğer tür de nemli ortamlara maruz kalmasına izin vermeyin. 
• Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar. 
• Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması. 
• Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları 
kullanmak. 
• Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip 
çıkartılması. 
• Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar. 
• Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi. 
• Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması 
 
 
YETKİLİ SERVİS 

Merkez Servis Bilgileri  
Cihazınızın arızalanması halinde Merkez servisimizden destek alabilirsiniz.  
 
Servis adı:  Mrdıy Tradıng Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 
Adres: Mağazalarımıza konu hakkında başvurabilirsiniz. 
İletişim: 0212 932 82 00 

 

 
 



SERVİS BİLGİ SİSTEMİ 
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 
 
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır. 

 

İthalatçı Firma 
Unvanı: Mrdıy Tradıng Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 
Adresi:  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Sıgnature Blok No: 175 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul 
Telefon : 0212 932 82 00 
 
Üretici Firma 
Yiwu Heni Trading Co.,Ltd  
ROOM 523， HUISHANGTIANDI OFFICE BUILDING, #1505 CHOUZHOU BEI ROAD,YIWU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE. CHINA. 

info@yiwuheni.com 

Tel : 86-13923880635 

Mr D.I.Y için Yiwu Heni tarafından üretilmiştir. 

 


