
MODA   KULLANIM KLAVUZU

MEDYA KATLARI   KULLANIMI

USERS GUIDE of  MEDIA MODULES

toplam  5 sayfadır
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“FM RADYO / BLUETOOTH” tan  MÜZİK MODÜLÜ

Bu modülde, Radyo veya Bluetooth üzerinden ses/müzik yayını vardır.

Ana İşlevler:

1. Bluetooth 5 uyumluluğu
2. MODA ya özel eşleşme kimliği (ID);  

gövdeye DOKUNUŞ veya SES *  ile Bluetooth işlemi aktive edilir;                      
* (Ses Tanıma özelliği geliştirilmektedir).

3. 20 dakika işlem olmazsa, Bluetooth devre dışı kalır.
4. FM Radyo’nun hızlı arama tuşu ile radyo kanalları hızlı bir şekilde taranır.

1. Bluetooth “Aktif Et” 2. Ses Şiddetini Düşür 3. Kanal Arama  -

4. Kanal Arama  + 5. Ses Şiddetini Yükselt 6. Radyo “Aktif Et”
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Kullanım

1. Müzik
Apple IOS telefonlar, bütün Android akıllı telefonlar, MP3 veya diğer mobil  
müzik çalarlar ile, kablo gerektirmeden Bluetooth üzerinden Moda’da müzik 
dinlenebilir.

1.1. Müzik Dinlemek  
Moda’nın gövdesi üzerinde ki Bluetooth alanına dokunun. Blutooth,           
LCD saat ekranında kendi ID numarası, bir sinyal sesi ile belirecektir.    
Telefon veya mobil aygıtınızın Blutooth ekranında bu numarayı göreceksiniz 
ve numarayı seçtiğiniz zaman sizin aletiniz Moda ile otomatik eşleşecektir, 
şifre gerekmez… 
Bağlantı sağlandığında Moda ‘da ki ekran tuşu yanıp sönecek ve sonra 
devamlı kalacaktır. Bağlatıdan sonra telefonuzu ÇALAR duruma getirin.
Lütfen dikkat, Moda, sadece BİR mobil aygıt veya telefon ile eşleşir          
ve eşleştiği zaman diğer telefonlar kendilerinde Moda’nın ID numarasını 
göremezler.

2.   FM Radyo
Moda’nın gövdesi üzerinde ki “RADIO” alanına dokunun ve sonra  
TUNING + / -    alanlarında birine basarak kanal taramasını başlatın.
Bu alanlardan bir yere belli bir süre dokunduğunuzda, Moda gerekli taramayı 
başlatacak, kanalı bulduğunda tramayı kesecek ve o kanalın radyosu çalmaya
başlayacaktır. 

3.   “Otel Modunu”  AÇMAK veya KAPATMAK
Otel odalarında çalan sesten, yanda ki odanın rahatsız olmaması için, 
Modanın sesi kuvvetli çıkmaz. Isteseşiz otel modunu kapatabilirsiniz; 
otel modu’nda ses seviye aralığı, 0-20 dir ve kapalı konumda bu aralık        
0-30 dur.

AUDIO OFF durumunda VOLUME – alanında bir süre basın,           
Moda nın LCD saat göstergesinde ON veya OFF belirecektir.                           
ON durumunda Moda otel modundadır.

Moda nın LCD saat göstergesinde ki ışık (lümen) gücü, odada ki ışık gücü 
durumuna  göre otomatik ayarlanır.  ▼ tuşuna basarak bu ışık gücünü 
değiştirebilirsiniz.
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SAAT MODÜLÜ

Ana İşlevler:

1. “TruTime”  tekniği ile saat, her zaman doğrudur. 
2. Yaz Saati Uygulaması vardır ve uygulama devre dışı kalabilir.
3. Türkiye için gönderimlerde Yaz Saati Uygulaması kapalıdır.
4. Üzerinde alarm ve saati canlı tutan ve şarj özelliği olan pil vadır.
5. Işık gücü sensörü ile, saat göstergesi ışık gücü otomatik ayarlanır.
6. Alarmın ayarlanması ve durdurulması pratiktir.
7. Tek günlük, anlık alarm kurulabilir.
8. Saat ve takvim, IR (Infrared) ayarlama el aleti ile kolayca değişebilir.

1. Ekran 2.SET  3. ▼ Yukarı / Aşağı

4. Alarm açma/kapama 5. Işık Duyarlılık Alanı 6. Infrared etki alanı

Operasyon:
1. Sene, Ay ve Gün kontrolü
1) 2 saniye devamlı ALARM a basın, LCD ekran Ay ve Günü gösterecektir
2) 2 saniye devamlı ALARM a tekrar basın, ekran seneyi gösterecektir
3) Sene görüldüğünde, Yaz saati dilimi de görülecektir.

Yukarıda kilerin ayarı Zaman Ayar modülü ile değiştirilebilir (Time Cloner).
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Alarmın Kurulması

ALARM tuşuna basın ve sonra SET tuşuna basın, Saat görüncektir ve tekrar 
basarsanız Dakika görünecekitr. Her iki zaman değeri de  ▼ tuşuna basarak 
zaman değiştirilebilir  ve son kez SET tuşuna basıldığından ALARM kurulmuş olur.

Not: ▼ tuşuna her basıldığında, dakika 5 er dakikalık dilimler halinde ayarlanır.

SNOOZE (alarmı erteleme)

Alarm çaldığı anda SET veya▼ tuşuna her basıldığında, 
alarm erteleme moduna girer. 10 dakika sonra tekrar çalma başlar.
Hiç bir şey yapılmazsa alarm, 5 dakika boyunca çalar.

KONTAKT

Bittel Türkiye
Telefon: +90 212 2884888  -  90 532 381 0200
web: www.bitteltr.com
email: info@bitteltr.com  ,   gokhan@bitteltr.com 
Adres: Astro İletişim Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Telefon:      +086 633 221 2119   
web:    www.bittelgroup.com 
email:       info@bittelgroup.com 
Adres:    Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.

No. 1 Rizhao North Road, Rizhao, 
Shandong, 276800, RPC, Çin Halk Cumhuriyeti
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