
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU 
 
 
MARKA: XİAOMİ 
MODELLER: XMYX04WM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KURULUM 

 
Şarj 
Hoparlör kapalı halde şarj edilirken, gösterge turuncudur ve tamamen şarj olduğunda söner. Hoparlör 
açık halde şarj edilirken, şarj göstergesi yoktur. 
Pil seviyesi düşükken hoparlörün açılması durumunda, gösterge turuncu yanıp söner. Lütfen kısa süre 
içinde yeniden şarj edin. 
 
Açma 
Açma/kapama düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun, gösterge 1 saniyeliğine mavi olacaktır, 
ardından Mi Taşınabilir  Bluetooth Hoparlör açılacaktır. Hoparlör ilk kullanım için açıldığında bağlantı 
için bekler. 
 
Kapatma 
Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü kapatmak için açma/kapama düğmesine basın ve 2 saniye basılı 
tutun. 
 
Sıfırlama 
Eğer ses, Bluetooth ya da pil şarjı ile ilgili herhangi bir problem varsa, açma/kapama dügmesine basın 
ve 12 saniye basılı tutun. Gösterge 1 saniyeliğine turuncu kaldığında sıfırlama tamamlanır. 
 
Bağlantı 
Cihaza bağlanıyor 
 
Açma/kapama düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun. Gösterge 1 saniyeliğine mavi kaldıktan sonra 
hoparlör açılır.  
Ardından gösterge hoparlörün bir bağlantı beklediğini gösterecek şekilde mavi yanıp söner. 
Cihazınızda Bluetooth ayarını etkinleştirin, ardından bulun ve “Mi Portable Bluetooth Speaker” ile 
bağlayın. Eğer şifre istenirse, “0000” girin. Hoparlör ile cihazınız başarıyla bağlandığında, gösterge 
mavi kalır. Eğer hoparlör herhangi bir cihaza 30 dakika içinde bağlanmazsa, otomatik olarak 
kapanacaktır. 
 
Otomatik bağlantı 
Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör açıldığında en son eşleştirilen Bluetooth cihazına otomatik olarak 
bağlanır. 
Eğer bağlantı geçmişi algılanmazsa ya da herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, gösterge 
mavi yanıp söner ve hoparlör bekleyen bağlantı moduna girecektir. 



 
Not: Eğer hoparlör bir cihaza otomatik olarak bağlanmazsa, hoparlörü istenen cihaza Bluetooth 
ayarları aracılığıyla manuel olarak bağlamanız gerekecektir. 
Yeni bir cihaza bağlama Hoparlörünüzün kapalı olduğundan emin olun.  
Eşleştirilmiş Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanmasını önlemek için, açma/kapama düğmesine 
basın ve 6 saniye basılı tutun.  
Gösterge 1 saniyeliğine mavi kalır, ardından Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör açılır ve bekleyen 
bağlantı moduna girecektir. Yeni cihazınızda Bluetooth ayarını etkinleştirin, ardından hoparlörü 
cihazınızla bağlayın. 
 
Bağlantı kesildi 
Cihazınız hoparlörün kablosuz erişim alanı dışında olduğunda, bağlantı kesilecektir. Eğer cihazınız 30 
dakika içinde yeniden kablosuz erişim alanı içerisine yerleştirilirse, hoparlör cihazınıza otomatik 
olarak yeniden bağlanacaktır. Eger hoparlör herhangi bir cihaza 30 dakika içinde bağlanmazsa, 
otomatik olarak kapanacaktır. 
 
Cihazınızdaki Bluetooth ayarı devre dışı bırakıldığında ya da cihaz kapatıldığında, hoparlör otomatik 
olarak bekleyen bağlantı moduna girecektir. 
 
Doğru Kablosuz Stereo Fonksiyonu 
Dogru kablosuz stereo fonksiyonu, iki farklı Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlörün stereo efektli 
kablosuz ses için birbirlerine bağlanmasına izin verir. 
 
Doğru kablosuz stereo fonksiyonunun etkinleştirilmesi 
Yöntem A: 
Hoparlör A’yı cihazınız ile baglayın. Dogru kablosuz stereo esleme moduna girmek için hoparlör A’nın 
açma/kapama düğmesine iki kez basın. Hoparlör B’yi açın, bir bağlantı beklediğinden ve herhangi bir 
cihaza bağlanmadığından emin olun. İki hoparlör ardından otomatik olarak birbirlerine bağlanacaktır. 
 
Yöntem B: 
İki farklı Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü açın ve iki hoparlörün herhangi bir cihaza 
bağlanmadığından emin olun.  
Hoparlörlerin her ikisinin de açma/kapama düğmelerine iki defa basın, hoparlörler doğru kablosuz 
stereo esleme moduna girecektir ve ardından otomatik olarak birbirlerine bağlanacaklardır. 
Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin, ardından cihazınızı hoparlörler ile bağlayın. 
Dogru kablosuz stereo fonksiyonunu devre dışı bırakma 
Dogru kablosuz stereo fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, her iki hoparlörün de açma/kapama 
düğmelerine iki defa basın. 
 
Notlar: 
- Hoparlörler cihazınıza başarıyla bağlandığında, doğru kablosuz stereo fonksiyonu etkinleştirilmiştir. 
Göstergesi mavi kalan hoparlör sağ kanal hoparlörken, göstergesi mavi yanıp sönen hoparlör ise, sol 
kanal hoparlördür. 
Oynat/Durdur gibi işlemler her iki hoparlör için de mevcuttur. 
- Aramalar sırasında dogru kablosuz stereo fonksiyonu etkinleştirildiğinde, yalnızca sağ kanal hoparlör 
çalışır. 
 
 
 
 
 
 



Dügme Talimatları 
  Özellikler işlemler 

  
Açma Açma/kapama düğmesine basın ve 2 

saniye basılı tutun 

  
Kapatma Açma/kapama düğmesine basın ve 2 

saniye basılı tutun 

Arama modu 

Aramayı yanıtlama Açma/kapama düğmesine basın 
Aramanın sonlandırılması Açma/kapama düğmesine basın 

Sessize alma Açma/kapama düğmesine iki defa 
basın 

Müzik modu 

Oynatma Açma/kapama düğmesine basın 
Duraklatma Açma/kapama düğmesine basın 
Dogru kablosuz stereo fonksiyonun 
etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması 

Açma/kapama düğmesine iki defa 
basın 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ 
Model: XMYX04WM  
Net Agırlık: 190 g  
Ürün Boyutları: 86 × 86 × 45 mm 
Sarj Baglantı Noktası: Type-C 
Giris: 5 V 1 A  
Kablosuz Baglantı: Bluetooth 5.0 B 
Bluetooth Profilleri: HFP/A2DP/AVRCP 
BT için Maksimum Verici Gücü: 10 dBm (AB için) 
Kablosuz Erisim Alanı: 10 m (engelsiz açık alan)  
Bluetooth Islem Frekansı: 2402-2480 MHz (AB için)  
BLE için Maksimum Verici Gücü: 10 dBm (AB için) 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle tasımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldigi sekilde paketlenmis olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız 

 
BAKIM, ONARIM  
Tüketicinin yapabileceği herhangi bir bakım, onarım bulunmamaktadır. 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI 
 
Güvenlik Uyarısı 
· Pilleri veya pil takımlarını güneş ışığı, ateş ya da benzeri yüksek ısılara maruz bırakmayın. 
· Yanlış tipte bir pil ile değiştirme koruyucuya zarar verebilir (yangın çıkarma, patlamaya neden olma, 
aşındırıcı elektrolit sızıntısı, vs.). 
· Pilin ateşe ya da sıcak bir fırına atılarak imhası veya pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi bir 
patlamaya neden olabilir. 
· Pilin aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortama bırakılması bir patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gazların 
sızmasına neden olabilir. 
· Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması bir patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gazların sızmasına 
neden olabilir. 



· Eğer pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama riski ortaya çıkar. 
· Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin. 
· Ürünün çalıştığı maksimum ortam sıcaklığı 40°C’dir. Aşırı ısıya ve Darbeye maruz bırakmayınız. 
· Tropikal iklimlerde aparat kullanılabilir. 
· Aparat üzerine yanık mum gibi kontrolsüz alev kaynakları yerleştirilmemelidir. 
· Pilin imhası sırasında çevresel etmenlere dikkat edilmelidir. 
· Ürünü yalnızca kendi orijinal aksesuarları ile kullanın. 
· Ürünün su ile temasından kaçının. 
· Çocukların ulaşamayacağı alanlarda saklayınız. 
 

Olası bir işitme hasarını önlemek için yüksek ses seviyesini uzun süre kullanmayın. 
Sembol DV voltajı gösterir 
Markalama bilgisi aparatın altında yer almaktadır. 
 
WEEE Bilgileri 

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU 
sayılı direktif WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte 
atılmaması gerekir. 
Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için 
devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını 
ve çevreyi korumanız gerekir. Dogru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası 
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama 
noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcu ya veya yerel makamlara 
başvurun. 
 
EU Uygunluk Beyanı 

İş bu belge ile Tiinlab, radyo ekipmanı tipi XMYX04WM ürününün 2014/53/EU sayılı 
Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine su adresten 
ulaşılabilir: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

SORUN GİDERME 
Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. 
 

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. 



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.  

Bakanlığın belirlemiş olduğu kullanım ömrü 3 yıldır. 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA 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 
Tiinlab Acoustic Technology Limited 
Tianliao Building 1403, Zone A Tianliao Industrial Park, Taoyuan Str., Nanshan Dist., 
Shenzhen P.R. Çin 
 

 









 


