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Devam eden anlatımlar, gerçek ürün ile farklılıklar gösterebilir.      35 sayfadır

Lütfen ana ürünü esas alın ve bu üründe “not iletilmeden”, değişikliklere gidilebilir.   
Ürün tam ve doğru olarak kullanmak için lütfen bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyun.
Bittel ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bilindiği üzere, ModaMedia ürünü 4 modülden oluşabilmektedir;
aşağıda bu modüllerin ayrı ayrı kullanım şekillerini anlatacağız.

1- KABLOSUZ ve KABLOLU USB ŞARJ MODÜLÜ (ANA MODÜL)

2- BLUETOOTH ÜZERİNDEN MÜZİK ve FM RADYO MODÜLÜ

3- ALARM / SAAT MODÜLÜ

4- TELEFON MODÜLÜ

1- KABLOSUZ ve KABLOLU ŞARJ – ANA KONTROL MODÜLÜ

Bu modül sistemin esasını oluşlurmakta olup ve bulunması zorunludur.

Ana İşlevler:

1.  Apple için uygun şarj kabloları ve USB-C ürünler için gövdeye mıknatısta yapışan kablolar.

2.  2 adet USB Kapsı (5V, 2.1A).

3.  USB-C Kapsı (5V, 2.1A).

4. Opsiyonel olarak, üst modüle “Kablosuz Şarj Özelliği” Alanı eklenmiştir. Kablosuz Şarj 
Özelliği olan akıllı cep telefonu veya bir mobil ürün bu alana yerleştirildiği zaman, cep telefonu
veya mobil alet otomatik olarak şarj durumuna girer.

1.Akıllı Şarj Kapısı 2. Type C Kapısı 3. Hızlı Şarj Kapısı

4. HDMI Giriş Kapısı (planda) 5. Manyetik Şarj Kabloları 6. HDMI çıkış Kapısı (planda)

7. RS232 Kapısı 8. DC Kapısı 9. Telefon kablosu Kapısı

10. Ahize kordon Kapısı
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2- MEDYA KATLARI   KULLANIMI

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”

Kullanımı

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.
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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. Isterseniz 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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3.  ALARM / 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.

Pil

Yedeklenebilen, pil B -5C, Lithium özelliğindedir. Değerleri 1000mAH ve 3.7V ‘tur.
Dışarıdan destek gelmediği takdirde bu pil, Moda nın LCD ışık gücünü orta seviyede tutar. 
Daha sonra Alarm ın devre dışı kalmaması için görüntü seviyesini minimuma indirir.
Pil değişimi için, pil odası kapağını açın, eski pili çıkarın ve aynı düzende yeni pili yerleştirin
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Zaman Ayarı ve Moda Ayar El Ünitesi  (Time Cloner);

Bittel  Cloner’ı  ON/OFF tuşu ile açın,
Karşınıza  ” P 0 ”, programlama menüsü gelecek

Menüler arası geçiş için;  UP ve DOWN tuşlarına basın.

Zamanın Ayarlanması;

- P0 menüsüne geliniz,
- Yıl, ay, gün, saat ve dakika arasında kısa bir şekilde SET tuşuna basarak geçiş 

yapabilirsiniz. 
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- Üzerine geldiğiniz yukarıda ki değerlerleri UP ve DOWN tuşlarına basarak 
değiştirebilirsiniz.

DST’yi  * (Yaz Saati Uygulaması ‘nı) KAPATMAK veya AÇMAK;

- UP ve DOWN tuşlarına basarak   P4 menüsüne geldiniz

- Karşınıza DST değiştirme menüsü çıkaracak

- DST: CLOSE, “DST kapalı” demektir

- SET tuşuna basın ardından  UP ve DOWN tuşlarına basarak ,  yaz saati    

uygulamasını açar veya kapatabilirsiniz.. şöyle;

UP ve DOWN tuşlarına basarak döngüsel olarak “CLOSE”, “OPEN” , 

“OPEN”, “CLOSE” olacaktır.

- Bir daha SET tuşuna basın ZONE seçimi flash edecektir

- OPEN durumunda UP veya DOWN tuşları ile ZONE  “2” ye gelin 
(Türkiye için ayar)

CLOSE durumunda ZONE seçimi imkanınız yoktur.

* DST = Daylight Savings Time;  YST = Yaz Saati Uygulaması …
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Bu bilgileri telefona yüklemek;

Moda açık durumda olsun, Cloner ı telefon  ekranın yan önüne getirin 

(ort. 10 cm. yakınına, RF sinyalini görmesi için..) ve 

Aralar ile , Tarih i değiştirmek için DST PROG  ve Saat i değiştirmek için  TIME PROG

tuşlarına ort. 2 saniye basın (saatin digitin altında ki karakterler yanıp sönecektir,                     

bu “yanıp sönme” yüklemenin tamamlandığını gösterir).

Lütfen dikkst...   P4 menüsünüde   DST   CLOSE   yani Yaz Saati Uygulamasını kapatmış      

iseniz,    MODA’da, bu “Cloner güncelleştirilmesi” ve “Moda yüklemesinden” sonra 

Yaz Saati   uygulanmıyacaktır.  
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“Telefon Hızlı Arama Tuşları”nda ki kayıtlı dahili numaraları değiştirmek  
(Handheld Cloner);

Sipariş yüklemesinin içinden 1 adet aşağıda resmi olan “El Kayıt  Ünitesi / Handhel Cloner” 
çıkmaktadır. Bu ünite ile kayıtlı dahili numaraları değiştirebilrisiniz. 
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4. “ELLER SERBEST”  ÖZELLİĞİ OLAN TELEFON KATI

    (ANALOG veya IP (IP yapı ayrıca bildirilir), Kablolu veya Dect (Kablosuz) tip...)

1, 2 ve 3.. Servisler için Hızlı Arama tuşları 4.Ses
5. Mesaj Servisi Işığı ve Arama 6. Çevir
7. Kaclosuz Şarj Alaın 8. Mikrofon (gizli)
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1. Hoparlör 2. Görüşme yi başlat 3. VOL (ses) düşür
4. Çevirme Tuşları 5. Hızlı Çevirme Tuşları 6. Mikrofon
7. Ahize Tutma Ayağı 8. VOL (ses) yükselt 9. TUT
10. Görüşme yi bitir 11. REDIAL, Tekrar Çevir

1. Telefon etmek

 Ahizeki tuşlara basarak arama yapabilirsiniz.

2. Gelen aramaya cevap vermek

  tuşuna basarak gelen aramaya cevap verebilir veya  tuşuna basarak    
görüşmeyi sonlandırabilirsiniz

3. REDIAL, tekrar çevir

Bu tuşa basardsanız, son çevrilen numara tekrar aranır.
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4. Ses şiddetini ayarlamak

    VOL tuşuna basarak ahize ve gövdede ki zil sesinin kuvveti ayarlanır.

5. Otel veya işletmeder ki servisler için Hızlı Arama Tuşları

Ahize elde durumunda bu tuşlardan birine basıldığında bu tuşa önceden kaydolmuş dahili 
numara aranır (örneğin, “Kat Hizmetleri” , “Oda Servisi” , “Restaurant” , v.s.)

Bu numaralar, Bittel fabrikasında veya daha sonradan “el programlama aleti ile kolayca 
programlanır.

Telefonda “Kablosuz Şarj opsiyonu varsa, Qi (kablosuz şarj) özelliklerine sahip akıllı cep   
telefonu Moda ‘nın üstüne bırakıldığında Şarj başlar..

Sorun bulma;

1. Ses yok
    Akım kablosu doğru takılmış mı ? Cep telefonu ile Blutooth eşleşmiş mi ?

2. Radyoda ses yok veya yayın parazitli geliyor;

  Gövdedin arkasında ki radyo anten teli, doğru konumlanmamış olabilir 
    Radyo yayını yok

Pil

Dect (kablosuz) telefonun Dect ahizesi vardır ve bu ahizede 2. bir yedeklenebilen,                
pil bulunmaktadır. Yedeklenebilen, pil B -5C, Lithium özelliğinde olup
bu pil zamanla şarj kuvvetini yitirir ve değişmesi gerekebilir.

Pili değiştimek;

1- Ahize altında üzeri plastik koruma kapaklı 2 adet vida bulunmaktadır.

2- Kapağı açmak için bu vidaları sökün, kapak çıkacaktır.

3- Görünen pilin değişimini kolayca yapabilirsiniz.
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Dect ahizenin bağlı olduğu Ana Gövde ile senkron işlemi;
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FCC ve CE ONAYI (ABD ve Avrupa telefon onayları)

FCC kuralları, Kısım 68’e uyar. Ürünün altında ki etikette şunlar yazar; “CE” ve “FCC” 
markalaması, FCC kayıt numarası ve telefon çalma uyumluluğu “REN” markalaması

Complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of this telephone is a label that 
contains, among other information, the FCC registration number and the ringer equivalence 
number (REN) for this telephone. If requested, you must provide this information to the 
Telephone Company.

CE APPROVAL
Tüm CE şartlarına güncel şekilde uyumludur.

KABLO SOKETLERİ
Gövdede USOC standardında RJ11C soket standardı vardır.

GARANTİ

Ürün alındığı tarihten itibaren 24 ay garanti altındadır. Bu süre için arıza çıkabiledcek ürünler 
bedelsiz onarılır veya yeni ürün ile değiştirilir.

Garanti şartları aşağıda ki durumların olmaması durumnda geçerlidir;

1) Ürün  burada ve broşürlerde açıklanan kullanımdan farklı bir şekilde kullanılıyorsa.

2) Yetkili olmayan bir servis veya kişiler ürünü açmış ve onarmaya çalışmışsa.

3) Ürün çok nemli (nem oranı %10 dan fazla) veya normal ısıya ship yerler kullanımışsa       
(0 ila 40 derece arası).

4) Taşımada fiziksel bir hasar varsa

BU LIMITLI GARANTİ ŞARTLARI, ALICIYA SPESİFİK YEREL KANUNİ HAKLAR 
VERİR.ALICI BUNU YANINDA ÜLKELERİN BELİRLİ YASAL HAKLARINA SAHİPTİR. BU 
DURUM ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEBİLİR.

Bu Garanti hakları ilgili ürünün Bittel Genel Merkez veya yetikili ülke ditribürlarinden alınması 
koşulu ile geçerldir.

FCC UYARISI

Bu ürün FCC kurallarından 15. kısıma uyar; operasyon, devam eden 2 şartta bağlıdır.           
(1) Bu ürün zararlı etkiler yaratmaz ve (2) bu ürün gelecek her müdahaleyi ve bu müdahaleler
içinde arzu edilmeyen işlemleri kapsamış olsa dahi kabul etmesi gerekir.
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KONTAKT

Bittel Türkiye
Telefon: 90 532 381 0200
Web: www.bitteltr.com
email: info@bitteltr.com  ,   gokhan@bitteltr.com 
, 

Telefon:      86 633 221 2119   
Internet:    www.bittelgroup.com 
Email:       info@bittelgroup.com 
Address:    Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.

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

Copyright © 2019 Bittel Inc. All rights reserved.  V1
Telif hakları 2019 olarak Bittel e aittir. V1
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