
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mİ KOMPAKT BLUETOOTH HOPARLÖR 2 KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: Mİ 

MODELLER: MDZ-28-DI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ürüne Genel Bakış 

 

KURULUM 

 

Hoparlörü Açma 

 

Düğmeyi 2 saniye basılı tutun ve bir bildirim sesi duyulduktan sonra düğmeyi bırakın. Bluetooth 
hoparlör otomatik olarak Keşif Moduna girecektir. 

 

Bluetooth Bağlantısı 

Taşınabilir aygıtınızın Bluetooth seçeneklerine erişin ve "MI BT18 I" öğesini seçin. Bağlantı 
kurulduğunda bir bildirim sesi duyacaksınız. Şu andan itibaren, Bluetooth etkinleştirildiği sürece, 
cihazlar otomatik olarak birbirine bağlanacaktır. 

 

Farklı Bir Portabşe Cihazına Bağlanın 

Hoparlör kapalıyken, Bluetooth Keşif Moduna girmek için düğmeyi 5 saniye basılı tutun. Diğer 
taşınabilir aygıtınızdaki talimatları izleyerek Bluetooth hoparlör ile bir bağlantı kurun. 

 

Çağrı Yapma / Alma 

Bluetooth hoparlörü bir cep telefonuna bağlandığında, hoparlör müzik çalmayı otomatik olarak 
duraklatacak ve gelen bir aramayı size bildirecektir. Bir aramayı cevaplamak veya kapatmak için 

düğmeye basın; aramayı reddetmek için düğmeye basın ve basılı tutun. 



Güç tasarrufu modu 

 

Bluetooth cihazı bağlı değilse hoparlör 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. 

Bir Bluetooth cihazı bağlandığında, müzik çalınmazsa hoparlör 10 dakika sonra otomatik olarak 
kapanır. 

 

Hoparlörü Şarj Etme 

Hoparlör, Micro USB portu üzerinden şarj edilebilen 480 mAh lityum pil ile donatılmıştır. 

Durum Göstergelerinin Tanımı 

Açılıyor 2 saniye boyunca sabit bir mavi ışık gösterilir, ardından ışık mevcut 
durumu yansıtacak şekilde değişir 

Kapatma Mavi ışık söner, ardından sönmeden önce 2 saniye boyunca sabit bir 
kırmızı ışık gösterilir 

Bluetooth Bağlantısı 
bekleniyor 

Hızla yanıp sönen mavi ışık 

Bluetooth Bağlı 2 saniye boyunca sabit bir mavi ışık gösterilir ve ardından yavaşça 
yanıp söner 

Düşük pil Yavaşça atan kırmızı ışık 

Doluyor Sabit bir kırmızı ışık gösteriliyor 

Tam şarj Hoparlör açıldığında, kırmızı ışık söner ve sabit bir mavi ışık gösterilir. 
Hoparlör mavi ışık kapatıldığında, kırmızı ışık söner 

Gelen çağrı Hızla yanıp sönen mavi ışık 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ 

Modeli: MDZ-28-DI 

Giriş: 5V == 300 mA 

Anma empedansı: 4 

Çalışma mesafesi: 10 m 

Ses frekansı aralığı: 200 Hz - 18kHz (-10dB) 

Güç kaynağı: Dahili lityum pil 

Şarj portu: Mikro-USB 

Bluetooth sürümü: 4,2 

Desteklenen protokoller: A2DP / AVRCP / SPP 

Oynatma süresi:% 70 ses seviyesinde 6 saat (hızlı izleme) 

* Oynatma koşullarına göre değişebilir 

 

 



TAŞIMA VE NAKLİYE 
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının 
çıkartıldığından emin olmanız ger ekmektedir. 
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. 
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve 
tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

 

 

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım islemi söz konusu 
değildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım 
gerekmemektedir. 

 
KULLANIM HATALARI, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ 
Önlemler: 
1. Lütfen ürünü normal oda sıcaklığında kullanın ve saklayın 
2. Ürünü yağmura veya nemli bir ortama maruz bırakmayın 
3. Ürünü çarpmayın, ezmeyin veya ateşe atmayın. pili doğrudan güneş ışığından, açık ateşten veya 
aşırı yüksek sıcaklıkların olduğu ortamlardan uzak tutun 
4. Lütfen ürünü kendi başınıza sökmeyin, onarmayın veya modifiye etmeyin. Pil düzgün kullanılmazsa 
patlayabilir ve benzer tip veya sınıftaki bir pil ile değiştirilmelidir. 
5. Lütfen ilk kullanımdan önce cihazınızı tamamen şarj edin. 

 

SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleriniz için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir 

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR. 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 
 

Servis Bilgi Sistemi 

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ 

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60 
FATİH/İSTANBUL  

TEL: 0212 890 27 22 

Üretici Firma 

BEİJİNG XİAOMİ ELECTRONİCS CO. LTD. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


