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TEKNİK ÖZELLİKLER
800 mAh şarj edilebilir Lityum pil

Bluetooth SPP destekler

Silinmez lazer baskılı etiket (Seri numarası, versiyon bilgisi)

Geniş haberleşme hızı (300-19200 bps)

24 saat(3 iş günü) çalışma kapasitesi (8000 sayaç okuma)

Düşmeye karşı güçlendirilmiş dayanıklı kutu ve darbe emici silikon kılıf

2 farklı renkte durum ledi (Gönderilen-alınan veri, bağlantı, çalışma durumu)

El feneri modu

Güvenilir Bluetooth 2.1 Classic teknolojisi

Standart microUSB üzerinden şarj ve COM Port bağlantısı

3 ay raf ömrü

Boyutlar: 44.8mm x 51.8mm x 27.4mm

LED GÖREVLERİ
BLUENOVEN2 üzerinde bulunan 2 adet led cihazın çeşitli durumlarını belirtmektedir. 
Yeşil Led (1.Durum Ledi) cihaz kapalı durumdayken  şarja takıldığında, şarj süresi 
boyunca yanar ve şarj tamamlandığında kendiliğinden söner. Aynı zamanda cihaz 
kapalıyken butona bastığınız an yanarak cihazın çalıştırılmaya hazır olduğunu belirtir. 
Cihaz sayaçtan veri alırken yanıp söner.
Mavi Led (2.Durum Ledi)  cihaz açıldıktan sonra yanmaya başlar ve herhangi bir 
bluetooth bağlantısı yapılmadığında saniyede 2 kere yanıp söner. Cihazın bluetooth 
bağlantısı yapıldığında 2 saniyede 1 yanmaya başlar. Sayaca veri gönderirken yanıp 
söner.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI
BLUENOVEN2 üzerinde çok fonksiyonlu bir buton bulunmaktadır. Cihazınız kapalı 
konumdayken butona 3sn’den daha uzun bastığınızda cihaz açılacak ve çalışmaya 
başlayacaktır. Bu işlemler sırasında cihazınızın şarjı varsa butona basıldığı an yeşil 
led yanmaya bağlayacaktır. 3 saniye ardından yeşil ve mavi ledler yanıp sönecektir. 
Ledler yanıp sönmeye başladığında cihazınız açılmış ve kullanıma hazır hale gelmiş 
olacaktır. Bunların yanı sıra BLUENOVEN2 pilini korumak amacıyla pil seviyesi kritik 
düzeyin altına indiğinde kendisini açmaz, otomatik olarak kapatır. Butona basılıyken 
yeşil ledin sabit olarak yanmasına ve 3 saniyenin dolmasına rağmen mavi led 
yanmıyorsa cihazın pil seviyesi kritik düzeyin altına indiğini ifade eder. Bu durumda 
cihazınızı şarja takmanız gerekmektedir.
BLUENOVEN2 açıldıktan sonra 60 dakika içerisinde hiçbir işlem yapılmaması 
durumunda kendisini kapatmaktadır. Bu durumda kullanmak için yeniden açmanız 
gerekecektir.

ŞARJ TALİMATI
BLUENOVEN2 800mAh pile sahiptir. Oldukça düşük güç tüketimi sayesinde tek şarjla 1 
aya kadar kullanım ömrü sunar. Cihazınızı kullanıma başlamadan önce 4 saat boyunca 
kutu içeriğinde bulunan şarj aleti ve kablosuyla şarj etmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca 
cihazınızın pil seviyesi %10’un altına inmediği takdirde şarj etmemeniz, pil ömrünü 
uzatacaktır. 

EL FENERİNİN KULLANIMI
Yetersiz aydınlatma durumlarında kullanılmak üzere BLUENOVEN2 cihazınızda fener 
özelliği bulunmaktadır. Feneri açmak ya da kapatmak için cihazınızı açtıktan sonra 
butona çift tıklamanız yeterlidir.

BLUENOVEN2 İLE EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
BLUENOVEN2 cihazınızı, telefonunuz ile eşleştirmek için telefonunuzun Bluetooth 
Ayalarları’nı açıp kullanılabilir cihazları taramanız gerekmektedir. Kullanılabilir 
cihaz listesinde BLUENOVEN2 Haneli Seri No şeklinde görünecektir. İlgili cihazın 
üzerine tıkladığınızda eşleşme işlemini başlatmış olacaksınız. Bu işlem sırasında 
“Cihazı eşleştirmek için ilgili uygulamaya gidin.” vb. bir uyarı alırsanız, cihazın 
adına tekrar tıklayarak işlemi yeniden başlatınız.

Eşleşme işlemi başladıktan sonra karşınıza (b) gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda
BLUENOVEN2 cihazına ait eşleşme pini girmeniz gerekmektedir. BLUENOVEN2 
eşleşme pini 1234 olarak ayarlanmıştır. Pini girdikten sonra “Tamam”
butonuna bastığımızda BLUENOVEN2 cihazınızı eşleştirilen cihazlar listesinde 
göreceksiniz

(c) ekranda eşleşme işleminin başarıyla gerçekleştiğini görebilirsiniz. Eşleşme 
sürecinde gördüğünüz ekran görüntüleri, tanımlar, butonlar kullanmış olduğunuz 
Android cihazınıza göre farklılıklar gösterebilir ancak işlemlerin ilerleyişi aynıdır.
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