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Atılması
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden 
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Lütfen, üzerinde çarpı bulunan 
çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiş olanlar dahil, elektrikli ve 
elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında 
bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen 
ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.
Yastık Hoparlör
Not: 1. Yastık hoparlörü kurmadan önce, Windows Aygıt Yöneticisi 
altındaki listede çalışan bir USB kontrol cihazı bulunduğundan emin olun. 
2. Kullanmadan önce yastık hoparlörün doğru şekilde kurulduğundan 
emin olun. 3. Yastık hoparlörü bilgisayarınızın USB portuna veya gücünü 
kendisi sağlayan (DC beslemeyle) bir USB hub’a bağlayın. 4. Yastık 
hoparlörden müzik dinlerken USB fişi kesinlikle çekmeyin.
Sistem Gereksinimleri: 
PC Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP 
veya Windows® Vista™

Mac OS9/OS® X veya 
üzeri

Onaylı USB kontrol cihazı Dahili USB bağlantısı

Kurulum:
Çekilebilir USB kablosunu çekip çıkarın (Şekil 1) ve USB 1 
konektörü dizüstü bilgisayarınıza takın (Şekil 2).
Bilgisayar uygulamasını veya multimedya oynatıcı yazılımını 2 
kullanarak ses ve konuşma fonksiyonlarını açın ve ses seviyesini 
ayarlayın (Şekil 3).
Kullandıktan sonra, multimedya oynatma yazılımından çıkın.3 
USB kablosunu sonuna kadar çekin ve bırakın.4 

 USB kablo yastık hoparlörün içine çekilir (Şekil. 4). »



Dizüstü bilgisayarınız yastık hoparlörü algılamazsa, aşağıdaki adımları 
uygulayın:

PC için Mac için
1. Denetim Masası’nı tıklatın.
2.  Ses Efekti ve Ses Aygıtları 

simgesini çift tıklatın.
3.  Ses Efekti ve Ses Aygıtları 

Özellikleri’nde Ses sekmesini 
seçin.

4.  Ses çalarken bölümü altında 
USB Ses Cihazı seçeneğini seçin.

1.  Sistem Tercihleri’ni 
tıklatın.

2. Ses simgesini tıklatın.
3.  Çıkış seçeneğini açın 

ve USB Ses Cihazı 
seçeneğini seçin.

4.  Multimedya yazılımını 
kullanarak müzik çalın.
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