
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMDR LED MASTER                  

KULLANMA KLAVUZU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CİHAZI AÇ-KAPA TUŞU 
2. HIZ ARTTIRMA TUŞU 
3. HIZ AZALTMA  TUŞU 
4. PARLAKLIK ARTTIRMA TUŞU 
5. PARLAKLIK AZALTMA TUŞU 
6. MOD (ANİMASYON) DEĞİŞTİRM TUŞU 
7. RENK DEĞİŞTİRME TUŞU 
8. TİTREŞİM ŞİDDETİNİ ARTTIRMA-AZALTMA TUŞU 
9. KULAKLIK SES ŞİDDETİNİ ARTTIRMA-AZALTMA TUŞU 
10. TİTREŞİM APARATI ÇIKIŞ SOKETİ 
11. LED ÇIKIŞ SOKETİ 
12. KULAKLIK ÇIKIŞ SOKETİ 
13. ADAPTÖR SOKETİ 

 
 

TİTREŞİM APARATI , LED VE KULAKLIĞIN MONTE EDİLMESİ 
 

Titreşim  aparatlarının bağlı olduğu kablonun ucu, 10 numaralı  sokete tam 
oturacak şekilde takılmalıdır. LED aparatın kablosunun ucu, 11 numaralı sokete tam 
oturacak şekilde takılmalıdır. Kulaklığın kablosunun ucu, 12 numaralı sokete tam 
oturacak şekilde takılmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm kablo, soket takma ve çıkarma işlemleri mutlaka 
cihaz kapalı iken yapılmalıdır. 
(Şarj adaptörü cihaz açıkken yada kapalı iken takılıp çıkartılabilir.) 
 

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI 
Cihazın çalıştırılması için 1 numaralı düğmenin “Aç” konumuna getirilmesi 
gerekmektedir. 
Cihazın kapatılması için 1 numaralı düğmenin “Kapat”  konumuna getirilmesi 
gerekmektedir. 

CİHAZIN DÜĞMELERİNİN KULLANIMI 
Cihazın 9 numaralı tuşu ile kulaklıktan gelecek sesin şiddeti ayarlanabilmektedir. 
 9 numaralı tuş en sol kısımda iken ses en kısık düzeydedir. Sesi arttırmak için bu tuş sağa 
doğru hareket ettirilmelidir. En sağ kısımda ses şiddeti en yüksek düzeye ulaşmış olur. 
 

Cihazın 8 numaralı tuşu ile titreşim aparatlarının titreme  şiddeti ayarlanabilmektedir. 
 8 numaralı tuş en sol kısımda iken titreme şiddeti kapalıdır. Titreşim şiddetini  arttırmak 
için bu tuş sağa doğru hareket ettirilmelidir.  En sağ kısımda titreşim şiddeti en yüksek 
düzeye ulaşmış olur. Ayrıca ekranda  üst kısımda  “TIT” başlığıyla titreşim şiddetinin 
değeri görülebilmektedir. Bu değer 0-20 arasındadır. 
 

Cihazın 2 numaralı tuşu HIZ arttırma tuşudur. Hız atışı ile birlikte  LED bardaki ışıkların 
hareket hızı artmakta ve iki atım arasındaki süre azalmaktadır. 
Cihazın 3 numaralı tuşu HIZ azaltma tuşudur. Hız azaltımı ile birlikte  LED bardaki ışıkların 
hareket hızı azalmakta ve iki atım arasındaki süre artmaktadır. 
Hız 1-10 arasında değerlere sahiptir. Hız değerleri her hız tuşlarına basıldığında ekran 1sn 
süre ile görülmekte, aynı zamanda ekranın sol üst köşesindeki “HIZ” başlığıyla da sürekli 
olarak  görülebilmektedir. 
 

Cihazın 3 numaralı tuşu PARLAKLIĞI arttırma tuşudur. Bu tuş ile LED bardaki ışıkların 
parlaklıkları artmaktadır. 
Cihazın 4 numaralı tuşu PARLAKLIĞI azaltma tuşudur. Bu tuş ile LED bardaki ışıkların 
parlaklıkları azalmaktadır. 
Parlaklık 1-5 arasında değerlere sahiptir.  

  
 
 

LED BAR PARLAKLIK TABLOSU 

KADEME 1 2 3 4 5 

PARLAKLIK %10 %25 %55 %75 %100 

2 

1 

8 9 

10 11 12 

4 6 

3 5 7 

13 



 
Cihazın 6 numaralı tuşu ile LED bardaki ışıkların yanma animasyonu değiştirilmektedir. 
Cihazınız 2 yada 6 animasyona sahip olabilmektedir. Bu cihazı alırken sizin tercihinize 
bağlıdır. MOD tuşuna sıra ile basarak bu animasyonlar arasında geçiş yapılabilmektedir 
 

MOD GENİŞLİK ANİMASYON 

MOD1 100cm Yürüyen ışık 

MOD2 100cm En sağda ve En solda yanıp sönen ışık 

MOD3 90cm Yürüyen ışık 

MOD4 90cm En sağda ve En solda yanıp sönen ışık 

MOD5 80cm Yürüyen ışık 

MOD6 80cm En sağda ve En solda yanıp sönen ışık 

 
Her “MOD” tuşuna basıldığında bir sonraki Moda geçilmektedir. En son moda 
gelindiğinde otomatik olarak tekrar başa dönülmektedir. 
 
MOD 1: Bu modda   birinci animasyon olan yürüyen ışık animasyonu 100cm alanda 
hareket etmektedir. 
 

MOD 2: Bu modda  ikinci animasyon olan,100cm lik alanın  en sağ ve  en  sol başlarında 
tekli ışıkların sıra ile yanması gerçekleşmektedir. 
 

MOD 3: Bu modda   birinci animasyon olan yürüyen ışık animasyonu 90cm lik alanda 
hareket etmektedir. 
 

MOD 4: Bu modda  ikinci animasyon olan, 90 cm lik alanın en sağ ve  en  sol başlarında 
tekli ışıkların sıra ile yanması gerçekleşmektedir. 
 

MOD 5: Bu modda   birinci animasyon olan yürüyen ışık animasyonu 80cm lik alanda 
hareket etmektedir. 
 

MOD 6: Bu modda  ikinci animasyon olan, 80 cm lik alanın en sağ ve  en  sol başlarında 
tekli ışıkların sıra ile yanması gerçekleşmektedir. 
 

MOD 7: Otomatik Tur Sayısı Mod’u. Mod tuşuna her basıldığında mod konumu 
değişmekte ve MOD7 e gelindiğinde tur sayısı ve mod ayarı ekranı karşınıza çıkmaktadır. 
Burada belirli bir tur sayısı ayarlayarak o tur sayısı kadar atımın gerçekleşmesini 
sağlayabilirsiniz. Ayarladığınız tur sayısı bittiğinde cihaz otomatik olarak duracak ve siz 
tekrar devam ettirene kadar bu şekilde bekleyecektir. Bu ekranda tur sayısını “HIZ” 
arttırma ve azaltma  tuşları ile, MOD  seçimini “PARLAKLIK” arttırma ve azaltma tuşları 

ile ayarlayabilmekteyiz.  Ayarlamalar bittikten sonra ”MOD” tuşuna bir kez bastığımızda 
cihaz otomatik olarak çalışmaya başlayacak ve bizim girdiğimiz tur sayısı kadar atım 
sayacak tur sayısı tamamlandığında kendiliğinden duracaktır. Eğer aynı tur sayısını tekrar 
otomatik saydırmak istersek tekrar “MOD” tuşuna bir kez basmamız yeterlidir. Cihaz 
otomatik olarak tur sayısı dolana kadar çalışacak ve tur sayısı dolduğunda duracaktır.  
Örneğin, MOD2 de (led barın 100cm lik en sağ ve en sol başlarında tekli ışıkların sırası ile 
yanması ) 15 tur otomatik saydırmak için,    MOD  tuşuna tekrar tekrar basarak  MOD7 
konumuna gelinir. Bu ekranda Hız Arttırma tuşuna 3 kere basarak Tur sayısı 15 olarak 
ayarlanır. Parlaklık arttırma tuşuna bir kez basılarak MOD2 seçilir. Başlama için MOD 
tuşuna basılır ve cihaz 15 tur tamamlanana kadar otomatik sayar ve durur. Tekrar 
saydırmak için MOD tuşuna bir kez basılır ve cihaz otomatik olarak 15 tur daha sayar. 
Toplam geçen süre ekranda yazacaktır. Bu mod dan çıkıp cihazı normal çalışma moduna 
getirmek için cihazı kapatıp tekrar açmanız yeterlidir.  
 
 

CİHAZIN EKRAN GÖSTERGELERİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ 
 

Cihazın içerisinde 1500 mA  gücünde Lithium-Ion batarya bulunmaktadır. Pilin doluluk 
oranı ekranın sağ üst köşesinde bulunan  pil işaretinin içerisinde yazmaktadır. Pil değeri  
%10’un altına düştüğünde cihaz uyarı verecektir. Cihazınızı şarj etmek için kutunun 
içerisinden çıkan Çıkış değeri  5V-2A olan adaptörü cihazın 13 numaralı sokete tam 
oturacak şekilde takmanız gerekmektedir. Cihaz açıkken adaptörü taktığınızda cihazın 
şarj olduğunu gösteren “>>” işaretler  ekranın şağ üst köşesindeki pil simgesinin 
içerisinde gözükecektir. Cihaz açık yada kapalı iken şarj edilebilmektedir. Cihaz tam boş 
iken yaklaşık 4 saatte şarj olacaktır.  
 

 
 



 

UYARI VE ÖNLEMLER 
 

1. Pil değeri %10 ‘a gelmeden cihazınızı şarj etmeniz önerilir. Cihazınızı uzun süreli prize 
takılı bir durumda bırakmanız ve bu şekilde kullanmanız önerilmez. Bunlara dikkat 
etmeniz pil ömrünüzün daha uzun olmasını sağlayacaktır. 

2. Cihazınız şarj olurken çok az bir şekilde ısınabilir, bu normaldir. Aşırı derecede 
ısınması durumda cihazı derhal şarjdan çıkarınız.  

3. Cihazınızı kesinlikle başka herhangi bir adaptör ile şarj etmeye çalışmayınız. Bu 
cihazınızın bozulmasına, pilinizin bozulmasına, cihazınızın aşırı ısınmasına hatta çok 
düşük bir ihtimalde olsa yanmasına sebep olabilir.  

4. Cihazınızı 6 saatten fazla adaptör ile prize takılı bir şekilde bırakmayınız. 
5. Cihazınızın arka kapağında pil hava delikleri mevcuttur. Herhangi bir seple uzun 

süreli olarak bu delikleri kapamayınız, etiket v.b. şeyler yapıştırmayınız. 
 

ÖNEMLİ NOT: Tüm kablo, soket takma ve çıkarma işlemleri mutlaka 
cihaz kapalı iken yapılmalıdır. (Şarj adaptörü cihaz açıkken yada kapalı iken 

takılıp çıkartılabilir.) 
 

 

GARANTİ ŞARTLARI 
 

Cihazınız aldığınız günden itibaren 2 yıl boyunca garanti kapsamındadır. Garantiye dahil 
olan kısımlar cihazın ana gövdesi, titreşim aparatları ve LED barın içerisindeki LED 
ışıklarıdır. Kablolar, kulaklık, cihazla birlikte gelen taşıma çantaları  ve tripod sarf 
malzeme olduğundan garanti kapsamına girmemektedir. Kırılmış, aşırı darbe görmüş, su 
girmiş, üzerinde tamir yapılmaya çalışmış ürünler garanti dışı kalmaktadırlar. Garanti 
takibini, sipariş sırasında verdiğiniz cep telefonu numaranız yada mail adresiniz ile 
websitesi üzerinden yapabilirsiniz.  
 
Her türlü sorunuz için aşağıdaki iletişim yöntemlerinden biri ile kolayca bize 
ulaşabilirsiniz. 
 
Telefon: 0541 362 22 52 
Mail:   destek@emdrstore.com 
Web:   www.emdrstore.com 
Sosyal Medya  @emdrstore 

mailto:destek@emdrstore.com
http://www.emdrstore.com/

