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De¤erli Müflterimiz
Bluelight’› tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de¤erli müflterilerimizin hayat›n›
kolaylaflt›rmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmifltir. Ürünlerimizden
maksimum verim alabilmek için kullan›m k›lavuzunda belirtilen talimatlar› dikkatle okuyunuz ve uygulay›n›z.
Kullan›m k›lavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyac›n›z olabilece¤inden lütfen ürün kutusu
ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Ça¤rı Merkezi  444 8 258 & 0850 321 2583 no’lu telefon numarası ile hafta içi 09:00 – 18:00
saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde do¤rudan bu numaralar› arayarak ya da
destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müflteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım
alabilirsiniz.

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6



Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6

ÜRÜNLER‹M‹Z 2 YIL BLUELIGHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜfiME SONUCUNDA
ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN ANLAfiMALI OLDU⁄UMUZ KARGO F‹RMASI ‹LE ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹ ‹fiLEMLER
YAPILDIKTAN SONRA Y‹NE ANLAfiMALI OLDU⁄UMUZ KARGO F‹RMASI ‹LE ÜCRETS‹Z OLARAK TARAFINIZA
GÖNDER‹LECEKT‹R.

AÇIKLAMA

1. Bu k›lavuzdaki bilgiler firman›n lisans kapsam›n›n d›fl›nda olup, kopyalanabilir, da¤›tabilir ve saklanabilir.
2. Firma; k›lavuzun do¤rulu¤u ve eksiksizli¤i için çal›fl›lm›fl olsa da, bu k›lavuzun herhangi bir hata veya eksiklik

içermedi¤ine dair hiçbir garantisi yoktur. Firma kullan›m k›lavuzunda bulanabilecek hatalar ve eksiklikler 
konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3. Sürdürülebilir kalk›nma için, flirket önceden haber vermeksizin bu k›lavuzda aç›klanan herhangi bir ürün 
özelli¤ini de¤ifltirmek ve gelifltirmek hakk›n› sakl› tutar.
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4. Hiçbir koflulda firma do¤rudan veya dolayl›  yoldan veri kayb› veya gelir kayb› veya herhangi bir özel kaza, 
tesadüfi veya dolayl› kay›plardan dolay› herhangi bir sorumlulu¤u kabul etmez.

ÖNLEMLER

Oyun konsolunun iyi bir performans ve do¤ru kullan›m› için kullan›c› bu k›lavuzdaki yönlendirmeleri izlemelidir.
• Cihaz›n darbe almas›n› önleyin.
• Cihaz›n benzin, tiner gibi afl›nd›r›c› kimyasal maddelerle temas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
• Manyetik alan ve elektrik alanlar›ndan uzak tutun.
• Günefl ›fl›¤›ndan veya ›s› kaynaklar›ndan uzak tutun.
• Asla kendi bafl›n›za cihaz› sökmeyin, tamir etmeye veya parçalar›n› de¤ifltirmeye çal›flmay›n. Aksi takdirde 

ürün garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
• Herhangi bir araçla hareket halindeyken cihaz›n kullan›lmas› sak›ncal›d›r.
• Yüksek ses ile kullan›lmas› duyu organlar›n›za zarar verebilir.
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FONKS‹YON

• 320 x 240, 260.000 tam renkli yüksek h›zl› TFT ekran.
• Müzik: Destekledi¤i formatlar WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV ve AAC;
• Destekledi¤i Oyunlar: 8bit, 16bit, 32bit oyunlar.
• Kay›t Özelli¤i: FM & MIC Kay›t.
• Foto¤raf: Destekledi¤i formatlar JPEG, BMP, GIF, TIF ve PNG.

Herhangi bir foto¤raf masaüstü arka plan› olarak atanabilir.
• Video: Destekledi¤i formatlar AVI, WMV, FLV, RM, RMVB, MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT ve SWF.
• Video Kayd›
• FM Radio
• DC ve DV’yi destekler.
• EBook
• TF card
• Ayarlar: Ayarlar›n›n destekledi¤i çeflitli fonksiyonlar› ve özellikleri okuma.
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• Ekran arayüzü ve foto¤raf taray›c›s› için özel efektler.
• USB 2.0 yüksek h›zl› veri transferi.
• Veri al›flveriflinin desteklenmesi.
• Dosya taray›c›s›n›n desteklenmesi.
• TV Ç›k›fl›

Tufl Fonksiyonlar›

 Geri / ‹leri veya Yukar› / Afla¤›: Farkl› seçenekler aras›nda geçifl yapmak için k›sa itme. Uzun ve h›zl› ileri
ve geri gitmek sola veya sa¤a bas›l› tutulur.

 OK / Play: ‹fllem yap›l›rken bu tufla bas›larak çeflitli durumlara geçilir. Oynatma / Durdurma / Devam Etme.
OK tufluna bas›larak Menu’ye geçifl yap›l›r.

 Ç›kma tufludur. K›sa bas›l›nca önceki arayüze dönülür veya ses çubu¤undan ç›k›l›r. H›zl› uygulama arayüzüne
dönmek için, uzun bas›l›r.



ÖN

ARKA

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan›m Öncesi Haz›rl›k / GÖRÜNÜM

SOL
Yön Tufllar›

TV Ç›k›fl› Kulakl›k Ç›k›fl› Mikrofon SA⁄

Oyun Tuflu

Alt Menü

Geri Tuflu

Güç Ledi

Seçim Tufl›

fiarj Ledi

Bafllat Tuflu

Oyunda Seçim TufluKilit TufluUSB Yuvas›Micro SD
Kart Girifli

S›f›rlama Tuflu

Ask› Halkas›

Yönlendirme
Dü¤mesi
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 Start: Uzun bas›larak Player aç›l›r veya kapat›l›r.

 Select: Seçim yapmak için kullan›l›r.

Tufl ‹fllemleri

‹fllem Ana ‹fllemler
K›sa Basmak 1-2 saniyeden az tufla basamakt›r.
Uzun basmak 1-2 saniyeden uzun tufla basmakt›r.
Hold Hold tuflu tufl tak›m›n› kilitler.

Not: Aksi belirtilmedi¤i sürece bu k›lavuzdaki basmak
kelimesi k›sa basmak anlam›na gelmektedir.

Açma / Kapama

Start butonuna uzun bas›larak Player aç›l›r ve kapat›l›r.
Kullan›c› taraf›ndan yap›lan ayarlamayla aç›k olan ve
kullan›lmayan Player otomatik olarak kapan›r. Player
PC’ye ba¤l› oldu¤u zaman bu fonksiyon geçersizdir.

Zay›f Pil

Pil gücü azald›¤›nda, Player sistemi otomatik olarak
Bekleme moduna (stand by) girecektir. Bekleme
modunda (stand by) lütfen cihaz› açmay›n›z. Tavsiye
edilen flarj ak›m› 400-500mA.
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Dosya Depolama

Farkl› türde dosyalar farkl› klasörler alt›nda saklanmal›d›r.
Örne¤in Müzik dosyalar›, MUSIC klasörlerinin alt›nda
saklanmal›d›r. Kay›t dosyalar›, RECORD klasörünün
alt›nda olmal›d›r. Aksi taktirde Player ilgili dosyalar›
bulamaz ya da uygulamay› çal›flt›rmaz.

Ba¤lant› & Sistem Yap›land›rmas›

‹flletim Sistemi: XP / ME / 98 (sürücü kurulumu
gerektirir) LINUX9 ve ÜSTÜ/MAC OS10
‹fllemci:  EN AZ PENTIUM-133MHz
Bellek: EN AZ 32 MB
Sabit Sürücü (HDD): EN AZ 200MB
Ekran Katr›: EN AZ 640 x 480 ÜSTÜ. Zenginlefltirilmifl (16bit)

PC’ye Ba¤lama

Power - Off/On durumundayken verilen USB kablosu ile
Player’› bilgisayara ba¤lay›n. Usb kablosuyla ba¤lant›
koptu¤unda veya donan›m görmedi¤inde sistem otomatik
olarak Player moduna girer. USB kablosuyla ba¤lant›y›
kesmezseniz, sistem flarjda kalmaya devam eder.

fiarj ve Adaptör Ba¤lanmas›

fiarj cihaz› ile cihaz› ba¤lant›s›n› yap›n, sistemde iki seçenek
görüntülenir. <Power & Play> ve <Charger> Bu ifllemler
<Connecting to a PC> ifllemi ile ayn›d›r.
- Cihaz bataryas›n›n daha uzun ömürlü ve sa¤l›kl› kullan›m›
için ilk flarj› 16 saat yapman›z tavisye edilir. Sonraki
kullan›mlarda flarj süresi 4 saattir. Batarya flarj süresi kullan›ma
ba¤l› olarak farkl›l›k gösterir. Batarya garanti süresi 6 ayd›r.
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MÜZ‹K

Uygulama arabirimi üzerinde <Music> seçin ve 
tufluna basarak menüye girifl yap›l›r. Sistem aç›ld›¤›
zaman, en son ç›k›fl yap›ld›¤›ndaki arayüz aç›lacakt›r.

Müzik (MUSIC) Ana Menü

Now Playing (flu an çalan): Son kald›¤›n yerden
müzik çalmaya devam eder.

All Music (bütün müzik içeri¤i): Müzik klasörü içinde
depolanm›fl tüm müzik dosyalar› gösterir.

Artist (sanatç›): Sanatç› listesi, bir sanatç› seçilir, bir
sonraki ad›mda sanatç›n›n tüm flark›lar›n›n listesi oluflur.

Unknown Artist (bilinmeyen sanatç›): Bilinmeyen
sanatç›n›n müzik içeri¤ini gösterir. <Unknown Album>
ve <Unknown Genre> ayn› flekildedir.
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Album (albüm): Albüm listesinden bir albüm seçilir ve
bir sonraki ad›mda albümdeki tüm flark›lar›n listesi oluflur.

Genre (tarz): Tarz listesi, bir tarz seçilir bir sonraki
ad›mda o tarzdaki tüm flark›lar listesi oluflur.

My PlayList (flark› listem): Maksimum befl listeden oluflur.
Her liste kullan›c› taraf›ndan seçilen müziklerden oluflur.

DIR List (bellek içeri¤i): Dahili bellek, harici bellekteki
tüm müzik dosyalar›n› içerir. Haf›za kart›ndaki tüm
müzik dosyalar›n› listeler. E¤er harici bellek yoksa,
sistem direk olarak dahili bellekteki dosyalar› gösterir.

Record List (kay›t listesi): Radyo kayd› ve ses
kayd›ndaki tüm kay›tlar› listeler.

My Rating (puanlar›m): Listede 5 (1 - 5 y›ld›z) tane puanlama
vard›r. Kullan›c› kendi favorilerine göre müzik puanlayabilir.

Tag List (Etiket Listesi): Kullan›c› taraf›ndan
etiketlenen dosyalar› içerir. Player 32 taneye kadar
etiketli dosyay› destekler. Seçmek için  tuflunu kullan›n,
listeye girmek için  tufluna bas›n.

Müzik Çalma Arayüzü

1. Play/Pause:  tufluna bas›larak müzik çalma ve
durdurma yap›l›r.

2. Fast Rewind/Forward: Müzik çalarken veya
durdurulmuflken  tufluna uzun süre sola do¤ru itilirse
flark›y› geriye, sa¤a do¤ru uzun süre itilirse flark›y›
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ileriye al›r. K›sa süre sola itilirse bir önceki flark›ya, sa¤a
itilirse bir sonraki flark›ya geçer.

3. Change Voice:  tuflu yukar› itilirse ses artt›r›l›r,
afla¤› indirilirse ses azalt›l›r.

Alt Menü
Müzik çalma arayüzündeyken  tufluna bas›larak
altmenüye girifl yap›l›r.
Altmenü flu ö¤eleri içerir: <AB Repeat>, <Play Mode>,
<Select EQ>, <Play Speed>, <Display Mode>, <Set
Rating>, <Add Tag>, <Add to My Playlist>,
<Delete>, <Setup Music>, <Setup EQ> ve
<Information>.

‹fllem: Aksi belirtilmedi¤i sürece,  tufluna bas›larak
bir alt menüye girifl yap›l›r.  tuflu itilerek farkl› menü
seçenekleri aras›nda geçifl yap›labilir ve de¤ifliklikler
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yap›labilir.  tufluna bas›larak de¤ifliklikler kay›t edilir.
 tufluna bas›larak bir önceki menüye dönülür.

1. AB Repeat: <AB Repeat> seçilir,  tufluna bas›l›r.
Belirtilen “A” arayüzde gösterilerek onaylan›r .Tekrar 
tufluna bas›larak belirtilen “B” gösterilir ve onaylan›r. AB
Repeat bafllar. Bu s›rada  tufluna tekrar bas›l›rsa AB
Repeat simgesi gri renge döner ve AB Repeat iptal edilir.

2. Play Mode: S›rayla, bir parçay› tekrar etmek,
hepsini tekrar etmek, kar›flt›rarak tekrar ve Intro
seçenekleri vard›r.

3. Select EQ: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz,
DBB, User EQ, SRS WOW, SRS WOW HD ve SRS
Kullan›c›, modlar› vard›r.

4. Play Speed: - 4 ten 4 kadar müzik çalma h›z›n›
ayarlayabilirsiniz.

5. Display Mode: Müzik çalma menüsünü Albüm,
Lyric ve Spectrum olmak üzere 3 flekilde ekran
görüntüsü ayarlanabilir.

6. Set Rating:  Müziklerin puanlamas› ayarlar› yap›l›r.

7. Add Tag:  tufluna bas›larak çalan müzi¤e etiket
eklenir ve etiket listesine eklenir.

Delete Tag: <Tag List> girifl yap›larak bir etiketli müzik
seçilir.  tufluna bas›l›r.“DELETE” yaz›s› ç›kacakt›r silmek
için “DELETE”, ifllemi iptal etmek için “CANCEL” seçiniz.
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8. Add to My Playlist: <Add to My Playlist>
ö¤esine girip ard›ndan liste seçilip  bas›larak istedi¤iniz
müzik listenize eklenir.

Delete from My Playlist: <My Playlist> ö¤esine
girip ve bir liste seçin  tufluna bas›n. “SURE TO
DELETE” yaz›s› ç›kacakt›r silmek için “DELETE”i ifllemi
iptal etmek için CANCEL’i seçiniz. Bu müzik sadece
müzik listenizden silinecektir. Player’dan silinmeyecektir.

9. Delete: Bir dosyay› Player’dan  silmek için  tufluna
bas›n “CONFIRM FOR DELETE” yaz›s› ç›kacakt›r silmek
için DELETE’i ifllemi iptal etmek için CANCEL’i seçiniz.

10. Müzik Ayarlar›:  Replay Times: 1 ila 10 veya
sonsuz. Replay Interval: 1sn’den 7 sn için. Scan Speed:
x2/x4/x8/x16/x32. Fade In/Out: Aç›k veya kapal›.

11. EQ Ayarlar›
User EQ: Band: 80, 200, 1k, 4k ve 8k;
Range: -6db ~ +6db,  tufluna bas›larak band seçilir ve

 tufluyla band aral›¤› ayarlan›r.
SRS User Mode: SRS 3 (0 ~ 10), TruBass (0 ~ 10), 
FOCUS (0 ~ 10), Center (1 ~ 10), Definition (0 ~ 10),
Speaker (60Hz/100Hz/150Hz) ve Limiter (Enable/Disable)

12. Bilgi: Müzik çalma bilgilerini kontrol edin.



Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6

FOTO⁄RAF

<Photo> ö¤esi seçilerek foto¤raf ö¤esinin ana
menüsüne girilir.

FOTO⁄RAF / Ana Menü

Now Playing (flu an gösterilen): <Music> ö¤esiyle
ayn› flekilde yap›l›r.

DIR List (bellek içeri¤i): <Music> ö¤esiyle ayn› flekilde
yap›l›r.

Play Mode (oynatma modu): Buradan ekran  modu
ayarlan›r. List Mode ve Thumbnail Mode olmak üzere
2 seçenek vard›r.

List Mode (liste görünümü):  tuflunu yukara afla¤›
iterek kullan›l›r.

Thumbnail Mode (küçük resim modu):  tuflunu
sa¤a sola iterek ve  tuflunu yukar› afla¤› iterek kullan›l›r.

Slide Interval (slayt gösterimi): Foto¤raflar›n slayt
fleklinde oynatma zaman›n› ayarlar.
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Slide Effect (slayt geçifl efekti): Özel efekt ayarlar›
yapar. Normal, Fly In, Chessboard, Cut, Erase, Louver,
Random Line ve Random.

1.  tufluna bas›larak foto¤raf oynatmaya bafllat›l›r.
2. Oynatma s›ras›nda  tufluna bas›larak otomatik
ve manuel çalma modu aras›nda geçifl yap›l›r. Manuel
modda  tufluyla önceki ve sonraki foto¤raflara geçifl
yap›l›r.

Alt Menü
Manuel modda  tufluna bas›larak altmenüye girifl
yap›l›r.Alt menü flu ö¤eleri içerir: <Rotate>, <Zoom>,
<Slide Interval>, <Slide Effect>, <Set Background>,
<Default Background>, <Set as StartUp> ve <Set
as Shutdown>, <Delete> ve <Information>.

1. Rotate: Foto¤raflar›n döndürülmesini sa¤lar. 90°,
180° ve 270°.

2. Zoom:  tufluna bas›larak girifl yap›l›r. Zoom in
(yak›nlaflt›rma) veya Zoom Out (uzaklaflt›rma) seçilir.

 tufluna bas›larak altmenüye geri dönülür. Foto¤raf›
uzaklaflt›rmak için  tuflunu kullanarak foto¤rafta
yukar› afla¤› ilerlesiniz.  tuflunu kullanarak sola ve
sa¤a ilerlenir.  tuflunu kullanarak Zoom‘dan ç›k›fl
yap›l›r (Zoom fonksiyonundayken baflka foto¤raflar›
seçemezsiniz.) Not: Zoom ve döndürme fonksiyonlar›
GIF format›ndaki resimlerde etkisizdir. Zoom fonksiyonu
320 x 240 alt›ndaki resimlerde etkisizdir.

3. Set Background:  tufluna bas›larak seçilen
foto¤raf arka plan olarak uygulan›r.
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4. Default Background:  tufluna bas›larak seçilen
standart arkaplan uygulan›r.

5. Set as Startup:  tufluna bas›larak Player’›n aç›l›fl
foto¤raf› ayarlan›r.

6. Set as Shutdown:  tufluna bas›larak Player’›n
kapan›fl foto¤raf› ayarlan›r.

Not:
1. <Delete> ve <Information>: <Music> ö¤esinde
oldu¤u gibidir.

2. <Slide Interval> ve <Slide Effect> tan›mlar› için
lütfen anamenüye bak›n›z.

VIDEO

<Video> ö¤esi  seçilerek, video ö¤esinin anamenüsüne
girilir.
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VIDEO / Ana Menü

<Now Playing>, <Dir List> ve <Tag List> tan›mlar›
için lütfen <MÜZ‹K / Ana Menü> çeri¤ine bak›n›z.

Video Oynatma Arayüzü

1. Play/Pause:  tufluna bas›larak, video oynatma
ve durdurma yap›l›r.

2. Rewind and forward/change Videos:  tuflu
sa¤a/sola do¤ru uzun olarak itilirse videoyu ileri/geri
al›r. Sa¤a/Sola k›sa itilirse bir önceki veya bir sonraki
videoya geçer.

3. Change Voice:  tuflu yukar› itilirse ses artt›r›l›r,
afla¤› itilirse ses azalt›l›r.

Alt Menü
Video oynatma arayüzündeyken  tufluna bas›larak
altmenüye girifl yap›l›r.
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Altmenü flu ö¤eleri içerir: <Play Mode>, <Scan
Speed>, <Add Tag>, <Display Mode>, <Resume>,
<Delete> ve <Information>.

E¤er sistem alt menüden ç›kar ise, video durdurulur,
daha sonra video oynat›lmaya devam eder.

1. Play Mode: Sequence, Repeat One, Repeat All,
Shuffle 4 çeflit oynatma modu vard›r.

2. Scan Speed: H›zl› ileri ve geri sarma ifllemlerini
ayarlayabilirsiniz.

3. Display  Mode: Full Screen, Original Size ve Scale
fleklinde 3 çeflit ekran boyutu modu vard›r.

4. Resume: Videoya kald›¤›n›z yerden devam etmenizi
sa¤lar. Not: <Add Tag>, <Delete> ve <Information>
tan›m› için <Müzik> içeri¤ine baflvurun.

TV Rec / TV’DEN KAYIT

<TV Rec> ö¤esi  seçilerek video ö¤esinin anamenüsüne
girilir.

1. Afla¤›da gösterildi¤i gibi video kayna¤›n› (örne¤in
kablolar›n ba¤lanmas› DVD oynat›c›daki gibi), Player’a
ba¤lay›n.

2. Uygun format› seçin PAL (Türkiye için bu
seçilmelidir) ya da NTSC. Not: TV ve yay›n özelliklerinize
göre de¤ifliklik gösterebilir.
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3.  tufluna basarak video kayd›n› bafllatabilir ve
durdurabilirsiniz;  basarak ç›k›fl yapabilirisiniz. Sistem
ç›k›fltan önceki ilk dosyay› kaydeder.

4.  tufluna bas›larak menüye girifl yap›l›r. <Record
Timer>, <Save Path>, <LCD Setting> ve <Record
Quality> ayarlar› bulunur.

1) Record Timer: Kay›t zamanlay›c›s›n› ayarlamak:
a. Bir zamanlay›c›ya girin. Bafllang›ç tarihi ve saati,

kaydetme uzunlu¤unu ayarlay›n. Y›l/Ay/Gün veya
Saat/Dakika ayar›na  basarak girifl yap›l›r.  tuflunu
sa¤a/sola iterek ayarlar› de¤ifltirebilirsiniz.

b. Veya Repeat Timing, ifllevini etkinlefltirmek ya
da devre d›fl› b›rakmak için  tufluna bas›n bu ifllev
etkin oldu¤unda bir gün seçmek için tarih ç›kacakt›r.



Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6

Not: <Repeat Timing> etkin oldu¤unda bafllang›ç
tarihi seçmeye gerek yoktur, bu tarih de¤ifltirilemez.

2) Save Path: Dahili belle¤e, harici belle¤e (e¤er kart
tak›l› de¤ilse bu ö¤e gösterilmez) kay›t yap›l›r.

3) LCD Ayarlar›: Player’›n LCD ayar› e¤er herhangi
bir ifllem yoksa 3 saniye sonra otomatik olarak kendini
kapat›r.

4) Kay›t Kalitesi: Yüksek, Orta ve Düflük olmak üzere
3 seviyeden oluflur.

KAMERA

<Camera> ö¤esi seçilerek ö¤enin anamenüsüne girilir.
<Capture>, <Video Recorder> ve <PC Camera>.
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Foto¤raf Çekme

1. <Capture> ö¤esini seçerek moda girifl yap›n›z.

2.  bas›larak foto¤raf çekilir.

3. Odak Ayarlama: Yak›nlaflt›rma fonksiyonunda
odaklanmak için  yukar›/afla¤› do¤ru itiniz.

4.  basarak Foto¤raf Makinesi altmenüsüne girifl
yapabilirsiniz. Altmenu flu ö¤eleri içerir: <Ön ‹zleme>,
 <Beyaz Denge>, <Parlakl›k>, <Pozlama modu>,
<Özel Efektler>, <Kay›t Yolu>,  <Çözünürlük>,
<Zamanlay›c›>, <Deklanflör Sesi>, <Tarih Belgele>,
 <Gösterme Modeli>,  <Yüz Tan›ma> ve <Görsel
Parametreleri>.

1. Ön ‹zleme: Foto¤raflara h›zl› göz atma ö¤esidir.
2. Beyaz Dengesi: Foto¤rafdaki beyaz dengesi ayar›.
Auto (default), Indoor, Outdoor olarak üç modu vard›r.
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3. Parlakl›k: Parlakl›k ayar›. -3 ~ +3 stop aral›¤›ndad›r.
Standart ayar 0'd›r.
4. Pozlama Modu: Pozlama modu. Auto (default),
Indoor, Outdoor olarak üç modu vard›r.
5. Özel Efektler: Görsel efektler. Off (standart),
Black & White, Sepia ve Negative olarak 3 farkl› özel
efekt bulunur.
6. Kay›t Yolu: Bellekler tak›l› de¤ilse gösterilmez.
7. Çözünürlük: Çözünürlük 320 x 240, 640 x 480,
1024 x 768, 1280 x 960 (standart).
8. Otomatik Çekim (zamanlay›c›): Otomatik
zamanlay›c›; Kapal› (standart), 5 san., 10 san.,
15 san. 20 san.
9. Deklanflör Sesi: Off, ses1 (standart), ses2, ses3.
10. Tarih Belgele: Tarih ve saat belirtme. Off (standart),
Tarih, Tarih ve Saat.

11. Gösterme Modeli: Tam Ekran, Orijinal Boyut ve
Döfleme, fleklinde 3 çeflit gösterim modu vard›r.
12. Yüz Tan›ma: Yüz alg›lama modu AÇIK ve KAPALI.
13. Görsel Parametreleri: Görsel özelliklerini gözden
geçirmek.

V‹DEO KAYDI

1. Video kayd›n› bafllatmak için  tufluna bas›n›z.
Kayd› duraklatmak için tekrar bas›n›z.  tufluna basarak
ç›k›fl yap›l›r. Sistem otomatik olarak son videoyu
ç›kmadan önce kaydeder.

2.  basarak altmenüye girifl yap›l›r:  <Ön ‹zleme>,
<Beyaz Denge>, <Parlakl›k>, <Pozlama modu>,
<Özel Efektler>, <Kay›t Yolu>,  <Çözünürlük>,
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<Zamanlay›c›>, <Çekim Sesi>, <Tarih Belgele>,
<Gösterme Modeli>,  <Yüz Tan›ma> ve <Görsel
Parametreleri>.

1. Ön ‹zleme: Kay›tl› dosyalara h›zl› göz atmay› sa¤lar.
2. Çözünürlük: Çözünürlük 320 x 240, 640 x 480
(Standart) olarak ayarlanabilir.
3. Kay›t Kalitesi: Kay›t kalitesi, YÜKSEK (standart),
ORTA, DÜfiÜK, OTOMAT‹K.
4. Çekim Sesi: Kay›t sesi ayarlan›r. KAPALI ve 1~5.
Not: Di¤er menü seçeneklerinin aç›klamas› için
<Foto¤raf Çekme> içeri¤ine baflvurunuz.

PC KAMERA

1. PC Kamera’ya girifl yap›ld›¤›nda, Player
otomatik olarak USB kablosunun tak›l›p
tak›lmad›¤›n› kontrol edecektir. Arayüzü
afla¤›daki gibi gösterilir.
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2. PC kamera simgesi Bilgisayar C:\ sürücüsü bölümünde
gözükmektedir. Etkinlefltirmek için çift t›klay›n.
3. PC kamera özelli¤i sadece Windows XP ve alt
iflletim sistemlerinde çal›flmaktad›r.

SES KAYDI

<Record> ö¤esi seçilerek anamenüsüne girilir.
<MIC Recording> veya <Line-In> seçiniz.

Ses Kay›t Menüsü
1.  tufluna bas›larak kay›t yap›l›r ve durdurulur.

2.  tufluna bas›larak kay›t iptal edilir. <Evet>  veya
 <‹ptal> seçilir.  <Evet> seçimiyle; kay›t dosyas› otomatik
olarak, <Music - Record - Voice> içine kaydedilir.

3. Kay›t yap›l›rken veya durdurulmuflken  tufluyla
otomatik olarak kay›t edilir.
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4. Kaydedici, 1 saat süreyle kay›t yapt›ktan sonra, kay›t
bafllang›ç saati de¤iflerek 02:00 olacakt›r.

Alt Menü
Kay›t menüsü arayüzündeyken durdurma modunda
tufluyla altmenüye girifl yap›l›r. Altmenü flu ö¤eleri
içerir: <Ses Kayd› Türü>, <Ses Kayd› Kalitesi> ve
<Ses Kayd› Seviyesi>, <Kay›t Yolu>.

1. Ses Kayd› Türü: Kay›t dosya biçimini ayarlay›n.

2. Ses Kayd› Kalitesi: Kay›t kalitesi ayar›d›r. YÜKSEK,
ORTA SEV‹YE ve DÜfiÜK.

3. Ses Kayd› Seviyesi: Kay›t ses seviyesini ayarlay›n.

FM RADYO

<FM Radio> ö¤esi seçilerek anamenüsüne girilir.
Kulakl›klar anten olarak çal›flmakta, olup bu nedenle
kullanmadan önce kulakl›klar› cihaza takman›z
gerekmektedir. Aksi takdirde radyo çal›flmayacakt›r.

FM Arayüzü

1. Dinleme: FM arayüzüne girifl yap›n›z. Kanal frekans›
son kulland›¤›n›z frekans kalacakt›r. ‹lk kullanmada
87.5 MHz’dir.

2.  tufluna bas›larak daha önce kay›t edilmifl
kanallar›n›z varsa Normal ve Preset modda geçifl
yap›labilir.
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Normal Modda   tuflu yukar› / afla¤› itilerek bir ses
seviyesi de¤ifltirilebilir.

Preset Modunda  sola / sa¤a itilerek önceki veya
sonraki kanala geçifl yap›labilir.

Alt Menü
Normal moddayken  basarak FM radyo menüsün
altmenüsüne girebilirsiniz. Alt menu flu ö¤eleri içerir:
<Radyo Ses Kayd›>, <Kay›t Yolu>, <Ses Kayd› Kalitesi>,
<Ses Kayd› Türü>, <Ses Kayd› Seviyesi>, <Radyo Kanal›
Kayd›>, <Manuel Kanal Arama>, <Otomatik Kanal
Arama>, <Kanal Listesi>, <FM Hassasiyet>, <Kullan›c›
Kanal Listesi>, <Frekans Menzili> ve <Sessiz Modu>.

1. Radyo Ses Kayd›:  ile altmenüden seçilerek
bafllat›l›r. Kay›t ifllemleri için <Ses Kayd›> ö¤esine
bak›n›z. Kay›t yap›lan ö¤eler <Music-Record-FM
Record> içine kaydedilir.
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2. Ses Kayd› Kalitesi: Kay›t kalitesi ayar› <Ses Kayd›>
ile ayn›d›r.
3. Ses Kayd› Türü: Kay›t format ayar› <Ses Kayd›>
ile ayn›d›r.
4. Ses Kayd› Seviyesi: Kay›t ses seviyesi ayar› <Ses
Kayd›> ile ayn›d›r.
5. Radro Kanal› Kayd›, Kaydet/Sil:  tufluna
basarak mevcut kanal› kaydetmek ve kaydedilece¤i
yeri mevcut kanal listesinden seçebilirsiniz. Kay›t
yapt›ktan sonra tekrar kanal listesine girifl yap›l›r.
6. Manuel Kanal Arama: Normal Moddayken 
tuflunu sola/sa¤a iterek gerideki veya ilerideki kanalllar
aran›r. Uzun itilirse h›zl› arama yap›l›r.
7. Otomatik Kanal Arama: Seçildi¤inde sistem
otomatik arama yapar ve otomatik olarak buldu¤u ilk
kanal› çalar. E¤er otomatik aramada hiçbir kanal

bulunamaz ise sistem ilk frekans noktas›nda duracakt›r.
Arama yap›l›rken  tufluna bas›larak ç›k›fl yap›l›r, sistem
son bulunan kanalda durur.
8. Kanal Listesi: Kay›tl› kanallar› listeler. Bir kanal
seçin ve  tufluna basarak kanal seçilir. Her bant için
20 kanala kadar destekler.
9. FM Hassasiyeti: Frekans hassasiyetini ayarlar
(Yüksek, Orta ve Düflük).
10. Kullan›c› Kanal Listesi: Kullan›c› kanal ad›
tan›mlamas›d›r.
11. Frekans Menzilleri:
AMER‹KA: 87.5 ~ 108 MHZ, Hassasiyet: 0.1 MHz
JAPONYA: 76 ~ 90 MHZ, Hassasiyet: 0.1 MHz
AVRUPA: 87.5 ~ 108 MHZ, Hassasiyet: 0.05 MHz
12. Sessiz Modu: Mute/Play  tufluyla sessiz moduna
al›n›r ve ayn› tuflla moddan ç›k›l›r.
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ELEKTRON‹K K‹TAP

<Elektronik Kitap>  ö¤esi seçilerek anamenüsüne girilir.

ELEKTRON‹K K‹TAP / Ana Menü

<Okuma>, <Katalog listesi> ve <Etiket listesi>, tan›mlar›
için lütfen; <Music-Main Menu> ö¤esine bak›n›z.

Metin Okuma Arayüzü

 tufluna basarak Otomatik Mod ve Manuel Mod
aras›nda geçifl yapabilirsiniz. Manuel moddayken 
yukar›/afla¤› itirek önceki veya sonraki sayfaya geçifl
yap›l›r.

Alt Menü
Metin okuma arayüzündeyken  tufluna basarak alt
menüsüne girilir. <Git>, <Otomatik Okuma H›z›>,
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<Yaz› Büyüklü¤ü>, <Etiket Ekle>, <Dil Seç>, <Renk
Seç>,  <Sil> ve <Devam>, <Sayfa>.

1. Git: Hedef sayfaya atlamak için kullan›l›r.  tuflunu
yukar›/afla¤› iterek okuma yüzdesi ayarlan›r (±%5).
2. Otomatik Okuma H›z›: H›z  sola/sa¤a iterek
h›z de¤eri (3 saniyeden,15 saniye) de¤ifltirilir.
3. Yaz› Büyüklü¤ü: Yaz› tipi boyutu de¤ifltirilir.
KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK.
4. Etiket Ekle: Müzik iflaretleri ile ayn›d›r.
5. Dil Seç: Dil seçimidir.
6. Renk Seç: Arka plan renk seçimi ayar›d›r. Standart
ve 4 renk seçene¤i bulunur.
7. Sil: Metni silmektir.
8. Devam: Metne kald›¤›n›z yerden devam edilir.
9. Sayfa: Sayfa çevirme efektidir.
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ARAÇLAR

<Araçlar> ö¤esi seçilerek anamenüsüne girilir.
<Hesap Makinesi>, <Takvim> ve <Kronometre>.

Hesap Makinesi
1. Hesap makinesi seçilerek  tufluyla girifl yap›l›r.
2.  tufluyla hareket,  tufluyla da onaylama yap›l›r.

Takvim
1. Takvim seçilerek  tufluyla girifl yap›l›r.
2.  tuflula Y›l/Ay/Gün tarihleri aras›nda geçifl yap›l›r,

 k›sa ve uzun itilerek de¤erler de¤ifltirilir.

Kronometre
1. Kronemetre ö¤esi seçilerek  tufluyla girifl yap›l›r.
2. Bafllatma/durdurma/devam için  tuflu kullan›l›r.

 tuflunu afla¤› iterek yap›lan say›m› kaydedip yenisi
bafllat›l›r. En fazla 5 adet kay›t tutar.
3. Sayma duraklat›ld›¤›nda, sayma kayd›n› silmek için

 tufluna bas›l›r.
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OYUN MODU

<Game>  ö¤esi  seçilerek girilir.

Menü: Bir oyun seçilir  bas›larak oyuna girilir.

1. Yeniden Baflla: Yeni oyun bafllat›l›r.

2. ‹lerlemeye Girifl: Bir önceki oynad›¤›n›z oyuna
devam etmek (oyununun önceden kaydedilmifl olmas›
gerekmektedir).

3. Seçenekler:   tuflu ile altmenüye girilir ve 
tuflunu afla¤›/yukar› iterek ilerlenir.
a. Ses Ç›k›fl›: Oyunun sessiz ya da sesli olmas›n› ayarlar.
b. Tufl Yap›land›rmas›: Tufl ifllevleri de¤ifltirilir. Bu

fonksiyondayken bir ö¤e seçilir ve  tufluna uzun
bas›l›r ve aktif edilir (aktif edilen ö¤enin rengi yeflil
olacakt›r), ilgili tufl seçilerek yeni ifllevine atan›r. Ayardan
ç›kmak için tekrar  tufluna uzun bas›l›r (de¤ifliklikten
sonra ö¤enin rengi tekrar beyaz olucakt›r). Ayarlar›
de¤ifltirdikten sonra <Kaydet> veya <Varsay›lan Ayarlar›
S›f›rla> seçilerek  tufluyla ifllem bitirilir (bu menü
opsiyoneldir).
c. Gösterme Modeli: Normal ekran veya tam ekran
olarak ayarlan›r.

4. Oyundan Ç›k›fl: Oyun listesinden ç›kar›l›r. Oyun
bitti¤inde, sistem menüye dönecektir ve bir seçenek
daha eklencektir <‹lerleme Kaydet>  tufluyla ilerleme
kaydedilir.
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TARAYICI (BROWSER)

<Taray›c›> ö¤esi  seçilerek anamenüsüne girilir.

Ana Menü
1. GAME, MUSIC, PICTURES, RECORD, SYSTEM, TXT
ve VIDEO Sistem ve di¤er kullan›c› dosyalar›: herhangi
bir harici bellek kullan›lm›yorsa, sistem do¤rudan  dahili
bellekteki klasörleri kulanacakt›r.
2. Bir dosya seçilir ard›ndan   tufluna bas›larak liste
görüntülenir ve içinden bir dosya seçilir. Dosyay› açmak
için   tufluna bas›n›z.  tufluyla ç›k›fl yap›l›r.
3. Harici bellekli kullan›m›yla dahili bellekli kullan›m›
ayn› flekildedir.

Alt Menü
Taray›c› ö¤esinin ana menüsünde iken  tufluna
basarak altmenüsüne girilir. <Tümünü Seç>, <Tafl›>,
<Kopyala> ve <Sil>.
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1. <Tümünü Seç>, <Tafl›>, <Kopyala> ve <Sil>
ö¤elerinden biri seçilerek klasör veya dosya tafl›ma,
kopyalama ve silme ifllemi yap›l›r.
2. <Tümünü Seç> seçildi¤inde, tüm klasörler ve
klasörlerin içindeki tüm dosyalar seçilir. Bir kere
seçildi¤inde dosya ismi mavi olur.
3.  tufluyla seçmek istedi¤iniz dosyaya ulafl›rs›n›z.

 veya  tufllar›yla seçimden vazgeçebilir ya da tekrar
bast›¤›n›zda yeniden seçim yapabilirsiniz.
4.  tufluna basarak altmenüye dönersiniz. <Tümünü
Seç> ö¤esindeyken <Tümünden Ç›k> ö¤esi ç›kar. Tüm
seçimleri iptal etmek için seçebilirsiniz.
5. <Tafl›ma> veya <Kopyala> ö¤esine girin ve hedef
yolu seçin, ard›ndan onaylamak için  tufluna bas›n.
Hedef dosya veya klasöre seçti¤iniz dosylar tafl›nacak
ya da kopyalanacakt›r.

6. Tüm seçili dosyalar›/klasörleri silmek için <Sil> seçin.

AYARLAR



Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6

<Ayarlar> ö¤esi seçilerek anamenüsüne girilir.
 tuflunu iterek hangi ayar de¤ifltirilecekse üstüne

gelip  tufluyla seçim yapar›z.

Özel Efekt Ayarlar›
Arka plan efekt ayarlar› yap›l›r. Küp, Tafl› ve Çevir.

Masa Üstü Temas›
Uygulama arayüzünün stilini ayarlay›n. (Coverflow,
Liste Menüsü, Izgara ve Cross afla¤›da görüldü¤ü gibi).

Coverflow (Kapak Görünümü)

List Menu (Listeleme)

Grid (Izgara Yerleflim)

Cross (Yatay Yerleflim)
Not: YATAY, görünüm de uygulamalar› seçmek için

 tuflunu yukar›/afla¤› do¤ru iterek kullan›n›z.
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Ekran Ayarlar›

1. Arka Ifl›k Zaman›: Kapal›, 5, 10, 20, 30sn. / 1dk.
ve 5dk. olarak ayarlanabilir. Ekran ›fl›¤› zamanlamas›
kapal›ysa siyah ekran aç›lmaz. Zaman ayar› kapal› de¤il
ise herhangi bir ifllem yap›lmad›¤›nda, ekran arka ›fl›¤›
eylemsizlik durumunda ayarlanan süre sonunda
sönecektir. Not: Bu fonksiyonun kapal› olmas›; video
oynat›rken, otomatik resim gösterme, kamera/video
kaydedici gibi baz› ifllevler için korumal› olacakt›r (ekran
›fl›¤› kapanmayacakt›r).

2. Ekran Ifl›¤› Parlakl›¤›: Ekran ›fl›¤›n›n 1’de 5’e
kadar seviyesi bulunmaktad›r. ‹stedi¤iniz parlakl›¤›
seçebilirsiniz.

Enerji Tasarruf Modeli

1. Otomatik Kapanma: Kapal›, 10, 30sn. / 1.3, 5
ve 10dk. zaman ayar› vard›r. Bofl zaman ayar› kapal›
ise Player otomatik olarak kapanmayacakt›r. E¤er aç›k
ise, ayarlanan süre boyunca hiçbir ifllem yap›lmazsa
otomatik olarak kapanacakt›r. Not: Bu fonksiyonun
kapal› olmas› video oynat›rken, otomatik resim
gösterme, kamera / video kaydedici gibi baz› ifllevler
için korumal› olacakt›r.

2. Uyku Saati: Kapal›, 10, 30dk. / 1, 2, 3, 4 ve 5
saat zaman ayar› vard›r. Ayarlanan süreye ulafl›ld›¤›nda
cihaz kapanacakt›r.
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TAR‹H SAAT

1. Tarih Ayarlama: Sistem tarih ayar›n› yapar. 
tufluna basarak Y›l/Ay/Gün tarihleri aras›nda geçifl
yap›l›r.  tuflunu yukar›/afla¤› iterek de¤erler de¤ifltirilir.

 tufluyla de¤erler kaydedilir ve ifllemden ç›k›l›r.

2. Saat Ayarlama: Sistem saat ayar› yapar.  tufluna
basarak saat/dakika/AM/PM ve  tuflunu yukar›/afla¤›
iterek de¤erler de¤ifltirilir.  tufluyla de¤erler kaydedilir
ve ifllemden ç›k›l›r.

2. DRM Time: ‹nternetten kaydedilen müzi¤in
Güvenlik Saati‘ini kontrol ediniz.

Dil Deste¤i

English (ingilizce), Simplified Chinese (Basitlefltirilmifl
Çince), Traditional Chinese (Geleneksel Çince), Japanese
(Japonca), Korean (Korece), French (Frans›zca), German
(Almanca), Italian (‹talyanca), Dutch (Hollandaca),
Portuguese (Portekizce), Spanish (‹spanyolca), Swedish
(‹sveççe), Czech (Çekçe), Danish (Danimarkaca), Polish
(Polonyaca), Russian (Rusça), Turkish (Türkçe), Hebrew
(‹branice), Thai (Thailandca), Hungarian (Macarca),
Romanian (Rumence) ve Arabic (Arapça) dil seçimleri
bulunmaktad›r.
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Ekran Ç›k›fl›

1. Cihaz› ürün ile birlikte verilen kablo yard›m› ile
ekran kayna¤›na ba¤lay›n. Ba¤lant›s› için TV Rec
bölümüne bak›n›z;
2.  tuflunu yukar›/afla¤› iterek KAPALI veya PAL ya
da NTSC seçimini yap›n›z. (Türkiye için PAL seçilmelidir)
3. Dinlemek istedi¤iniz dosyay› seçmek için bir
uygulamaya girin.

Geliflmifl / Çalar Bilgileri

Cihaz’›n temel bilgileri gösterir: Kullan›c› Ad›, Oyuncu
Ad›, Firmware Sürüm, Toplam Alan, (Bofl Alan), Kart
Kapasitesi ve Kart kullanal›bilir Alan›n› (Harici Haf›za
Kart› Bilgisi) gösterir.

Ba¤lant› Türü

1. USB Disk: Cihaz› verilen USB kablosu ile bilgisayara
ba¤lad›¤›n›z zaman, bu seçenek seçilir. Ve sistem
otomatik olarak <Bilgi Transfer>, <fiarj Et & Oynat>
ve <fiarj> ö¤elerini içerir. Bu ö¤elerden birini seçebilirsiniz
ya da sistem otomatik <Bilgi Transferi> ö¤esine girer.
Usb disk ba¤lant›s› da PC’de gözükecektir. fiarj etmeye
devam ederken ayn› zamanda <fiarj Et & Oynat>,
moduna girilirse sistem uygulama arabirimine girer.
E¤er <fiarj> girilirse, sistemi flarj etmeye girecek,
uygulama arayüzüne dönmek için  bas›n›z.

2. MTP Donat›: Bu seçene¤i seçerseniz, cihazla
birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayara ba¤lad›¤›n›z
zaman, sistem <MTP Donat›>, <fiarj et & Oynat> ve
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<USB fiarj> ö¤elerini gösterecektir. Bu ö¤elerden birini
seçebilirisiniz ya da sistem otomatik olarak <MTP
Donat›> USB meflgul veya ba¤lant› yap›lmaz yazacak
ve  MTP Donat moduna girecektir. MTP Media Player
penceresi ayr›ca PC'de gösterecektir. Di¤er ö¤elerin
kullan›m› USB Disk modundaki gibidir.

Font Seç
Varsay›lan yaz› tipi yerine USB disk – SYSTEM - FONTS
yaz› tipi dosyas› kaydedebilirsiniz. Varsay›lan yaz› tipi
geri kaydedilen yaz› dosyas›n› silin. Kay›tl› dosyay› silip
yeni yaz› tipini kullanabilirsiniz.

Tufl Sesi
Kapal› ve 3 farkl› tufl sesi seçilebilir.

Dahili Belle¤i Biçimlendir
Cihaz›n dahili belle¤ine format atar. Formatlamadan
önce verilerinizi lütfen kaydedin (Silinen bilgilerinizden
üretici / ithalatç› firma sorumlu de¤ildir).

Harici Bellek Biçimlendirme
Cihaz›n harici kart›na format atar. Formatlamadan
önce verilerinizi lütfen kaydedin (Silinen bilgilerinizden
üretici / ithalatç› firma sorumlu de¤ildir).

Kullan›c› Ad› Atama
Kullan›c› ismini de¤ifltirme ö¤esidir.  tuflunu
yukar›/afla¤› ve sa¤a/sola iterek hareket edilir.  tufluyla
silme  tufluyla onaylama yap›l›r.
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DRM HDS Temizleme
Diyalog kutusuna girilerek tüm DRM HDS temizlemek
“Tüm medya DRM HDS’si” için EVET veya ‹PTAL seçilir.

Sistem Kontrolü
Sisteme girilince “Birkaç dakika sonra tamamlan›r”
uyar›s› ç›kar. Onaylama EVET seçimi yap›l›rsa sistem
kendi kendini kontrolden geçirir. Kontrol bir kaç dakika
sürebilir.

Varsay›lan Ayarlar› S›f›rla
Fabrika ayarlar›na dönmek için kullan›l›r. Girifl yap›l›nca
“Varsay›lan Ayarlar› S›f›rla?” uyar›s› ç›kar. Onaylama
(EVET) seçimi yap›l›rsa fabrika ayarlar›na döner.

S. S. S. (S›kça Sorulan Sorular)

1. Player aç›lm›yor ise;
Pilin kalan kapasitesini kontrol edin. USB kablosu
veya flarj cihaz›na ba¤lay›n ve tekrar Player’› açmak
için çal›fl›n.

2. Kulakl›ktan ses gelmiyor ise;
Ses ayar›n›n 0 olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. 
Kulakl›¤›n kulakl›k yuvas›na tak›l› olup olmad›¤›n›
kontrol edin.

3. Seste gürültü / parazit var ise;
Kulakl›k giriflinin temiz olup olmad›¤›n› kontrol 
edin. Kirli ise parazite sebep olabilir. Dosyan›n 
hasar olup olmad›¤›n› kontrol edin. Di¤er bir dosyay›
deneyin. Hasarl› dosya ciddi gürültüye ve ses 
atlamaya yol açabilir.
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4. FM Radyodan kötü sinyal al›n›yor ise;
Player’›n yönünü ve yerini ayarlay›n. Elektronik 
cihazlar›n yak›n olup olmad›¤›n› kontrol edin. 
Elektrikli ve Elektronik cihazlar elektronik ekipmanlar
radyonun kötü sinyal almas›na yol açabilir.

5. Tufllar do¤ru çal›flm›yor ise;
Oyun konsolu tufllar›n›n kilitli olup olmad›¤›na 
bak›n›z (HOLD Tuflu). Tufl tak›m› fonksiyonlar› farkl›l›k
gösterebilir.

6. Dosya yüklenemiyor ise;
PC ve Player aras›ndaki ba¤lantunun do¤ru olup 
olmad›¤›n› kontrol edin. Bellek alan›n›n dolu olup
olmad›¤›n› kontrol edin. Usb kablosunun düzgün 
olarak çal›flt›¤›n› kontrol edin.

7. fiarj ›fl›¤› sürekli yan›k kal›yor ise;
fiarj ›fl›¤›n›n sürekli olarak yan›k kalmas› normal bir durumdur.

8. Cihaz çal›flmas› çok yavafllad› ise;
Cihaz içerisindeki Müzik / Video vb. dosyalar›n fazla
olmas›ndan kaynaklanabilir.
Cihazda yüklü olan dosyalarda virüs olabilir.

Teknik Özellikler

Dahili Bellek Alan›: 4 GB
Batarya Özelli¤i: 3.7 V Lithium
KAMERA - 1.3 MP
Foto¤raf: 1280 x 960 Px. (Maksimum)
Video: 640 x 480 Px. (Maksimum)
Ses Gücü: 85 dB (Maksimum)
Desteklenen Harici Bellek Kapasitesi: 32 GB (Maks.)
LCD Ekran Özellikleri: 320 x 240 QVGA 260,000
Renk, TFT Ekran
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D‹KKAT!

LÜTFEN SATIN ALMIfi OLDU⁄UNUZ ÜRÜNE A‹T KOL‹ VE MUHAFAZA ‹ÇER‹KLER‹N‹ 2 YIL GARANT‹
SÜRES‹NCE MUHAFAZA ED‹N‹Z. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN SEVK‹YATI ‹Ç‹N GEREKL‹ OLACAKTIR.

ÖNEML‹ NOT

HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCEL‹KLE MERKEZ TEKN‹K SERV‹S‹M‹Z ‹LE ‹RT‹BAT KURUNUZ.
YETK‹L‹ SERV‹S‹N DIfiINDA, ÜRÜN ÜZER‹NDE YAPILACAK ONARIM, MOD‹F‹KASYONLAR VE MÜDAHALELER
ÜRÜNÜNÜZÜN GARANT‹ KAPSAMI DIfiI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

BLUELIGHT ÜRÜNLER‹ MERKEZ TEKN‹K SERV‹S
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ÜRÜNLER‹M‹Z 2 YIL BLUELIGHT GARANT‹S‹
ALTINDADIR. HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ
G Ö R Ü fi M E  S O N U C U N D A  Ü R Ü N Ü N Ü Z
ADRES‹N‹ZDEN ANLAfiMALI OLDU⁄UMUZ
KARGO F‹RMASI ‹LE ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹
‹fiLEMLER YAPILDIKTAN SONRA Y‹NE ANLAfiMALI
OLDU⁄UMUZ KARGO F‹RMASI ‹LE ÜCRETS‹Z
OLARAK TARAFINIZA GÖNDER‹LECEKT‹R.

KT ‹Ç VE DIfi T‹C. GIDA SAN. LTD fiT‹.
444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE)
destek@bluelight.com.tr / ADRES: Seyrantepe Mah.
Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Ka¤›thane / ‹stanbul
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Belge Onay Tarihi: 02.02.2011          Belge No: 96879
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlü¤e konulan
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması Genel Müdürlü¤ü tarafından izin verilmifltir.
‹MALATÇI / ‹THALATÇI F‹RMANIN
Ünvan› : KT ‹ç ve D›fl Tic. G›da San. Tic. Ltd. fiti. / 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Befliktafl / ‹stanbul
Telefonu : 0 212 270 74 70 Faks›: 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin
‹mzas› / Kaflesi
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ÜRÜNÜN
Cinsi : Oyun Konsolu Markas›: BLUELIGHT
Modeli : S-6 Bandrol ve Seri No.’su:
Garanti Süresi : 2 YIL Teslim Tarihi ve Yeri:
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) ‹fi GÜNÜ

GARANT‹ BELGES‹



Ünvan›

Adresi

Fatura Tarihi ve No.’su

Telefonu

. . No Firma Yetkilisinin ‹mzas› / Kaflesi

Faks›

0 0

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 SATICI B‹LG‹LER‹
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Ad› / Soyad›

Adresi

E-Posta Adresi

‹li / ‹lçesi Telefonu

0
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Ar›za Takip No.

KT.

Ar›za Aç›klamas›

Ar›za Takip No.

KT.

Ar›za Aç›klamas›

Ar›za Takip No.

KT.

Ar›za Aç›klamas›

Ar›za Takip No.

KT.

Ar›za Aç›klamas›

ÖNEML‹ NOT: GARANT‹ YALNIZCA, SATIfi FATURASI VE GARANT‹ BELGES‹ ‹LE B‹RL‹KTE GEÇERL‹D‹R.
LÜTFEN FATURANIZI VE GARANT‹ BELGEN‹Z‹ MUHAFAZA ED‹N‹Z.
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1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 (‹ki) y›ld›r.
2. Mal›n tüm parçalar› dahil (kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›s›mlar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi alt›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içinde ar›zalanmas› durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) ifl 

günüdür. Bu süre mal›n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas› durumunda mal›n sat›c›s›, bayii, acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya
imalatç›s›ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Sanayi mal›n›n ar›zas›n›n 10 (on) ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›
ve ithalatç›, mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar benzer özelliklere sahip baflka bir sanayi mal›n› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.

4. Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirirlen
parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap›lacakt›r.

5. Mal›n teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd›yla bir y›l içerisinde, ayn› ar›zay› ikiden fazla tekrarlamas› veya farkl› 
ar›zalar›n dörtten fazla ortaya ç›kmas›, veya belirlenen garanti süresi içinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›nda olmas› sonucu, maldan 
yararlanamaman›n süreklilik kazanmas›, tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›, servis istasyonunun mevcut olmamas› durumunda 
s›ras›yla sat›c›, bayii, acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n
belirlenmesi durumlar›nda ücretsiz olarak de¤ifltirme ifllemi yap›lacakt›r.

6. Mal›n kullan›m k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonlar› taraf›ndan yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u, imalatç› veya ithalatç› taraf›ndan flart koflulan periyodik 

bak›mlarda verilen hizmet karfl›l›¤›nda tüketiciden iflçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düflmesi ya da yükselmesinden dolay› meydana gelebilecek ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
9. Sat›c›/Bayi taraf›ndan kaflelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel 

Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.
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Mikrofon

Kulakl›k Ç›k›fl›
TV Ç›k›fl›

Micro SD
Kart Girifli

USB
Port

Kilit Tuflu

Kamera
Foto¤raf
& Video

Dahili Flafl

Hoparlör

2.8 Inch
TFT LCD Ekran

3 Fonksiyonlu
Flafll› Dahili Kamera
Video, Foto¤raf & Bilgisayara ve
TV’ye Ba¤layabilme Özelli¤i

Micro SD Kart Girifli
32 GB’a kadar bellek deste¤i!

4 GB
Dahili Bellek

2.8 Inch
TFT LCD Ekran

4 GB
Dahili Bellek

3 Fonksiyonlu
Flafll› Dahili Kamera
Video, Foto¤raf ve
Bilgisayara ve TV’ye
Ba¤layabilme Özelli¤i

FM RADYOLU


