
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KABLOSUZ KULAKLIK KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: TWSEJ07WM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 

Ürüne Genel Bakış 

 

 

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. 
Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir. 

KURULUM 

Talimatlar 

Doluyor 

 Kulaklıkları şarj etme 

Kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildiğinde, otomatik olarak şarj olmaya başlarlar. 

 Şarj kutusunu şarj etme 

Şarj kutusunu şarj etmek için C Tipi bir şarj cihazı kullanın veya şarj kutusu ışığını uyumlu bir kablosuz 
şarj cihazına yerleştirin. Kırmızı gösterge ışığı şarj sırasında yanıp söner ve beyaz gösterge ışığı 10 
saniye daha şarj olur. 

Not: İlk kullanımdan önce kulaklıklar devre dışı bırakılır. Bunları etkinleştirmek için şarj çantasına 
yerleştirin ve 5 saniye boyunca işlev düğmesine basın. İlk kullanımdan önce kulaklıkları tam olarak 
şarj etmenizi öneririz. 

Pil Seviyesini Kontrol Etme 

 Kulaklıkların pil seviyesinin kontrol edilmesi 

Kulaklıkları bir telefona bağladıktan sonra, telefonun durum çubuğunda kulaklıkların pil seviyesini 
kontrol edebilirsiniz. 

Not: Telefonun durum çubuğu, her zaman en düşük pil seviyesine sahip kulaklığın pil seviyesini 
gösterir. Bu özellik bazı telefonlar tarafından desteklenmemektedir. 

 

 Şarj kutusunun pil seviyesinin kontrol edilmesi 

Şarj kutusunun kapağını açın veya kapak kapalıysa işlev düğmesine basın: 

 Şarj kutusunun gösterge ışığının 5 saniye yanık kalması pilin yeterli olduğu anlamına gelir. 

 Şarj kutusunun gösterge ışığı yanıp söndüğünde, pil seviyesinin düşük olduğu ve hemen şarj 

edilmesi gerektiği anlamına gelir. 



 Pil seviyesini Mi telefonuyla kontrol etme 

Bir telefona başarıyla bağlandıktan sonra, kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Mi 
telefonunuzda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun. Telefonunuzu şarj çantasına yakın 
tutun, ardından çantanın kapağını açın. Telefonda bir bildirim görünecek, ardından kulaklıkların ve 
şarj kutusunun pil seviyesini kontrol edebilirsiniz. 

Not: Telefonunuzdaki pil seviyesini kontrol ederken lütfen Mi telefonunuzu en son kararlı sürüme 
güncelleyin. Bu özellik şu anda yalnızca bazı Mi telefonları tarafından desteklenmektedir. 

Açılıyor 

Şarj kutusunu açarken, kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır. 

 

Uyku modu 

Kulaklıkları tekrar şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı kapatın, kulaklıklar otomatik olarak çıkacak ve 
uyku moduna geçecektir. 

Takma 

Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve sol (L) ve sağ (R) işaretlerine göre kulaklarınıza takın. 

Not: Kulaklığı kullandıktan sonra şarj kutusuna geri koyun. Bu onların ömürlerini uzatacak ve onları 
kaybetmekten veya yanlış yerleştirmekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. 

Bağlanıyor 

Kulaklıkları yeni bir cihaza bağlama 

 Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin, ardından işlev düğmesini 2 saniye basılı tutun. Şarj kutusu 

gösterge ışığı, kulaklıkların bağlanmayı beklediğini gösterecek şekilde yanıp sönmeye 

başlayacaktır. 

 Cihazın Bluetooth'unu etkinleştirin, ardından "Mi TW Earphones 2S" yi bulun ve bağlanın. Bir 

şifre istenirse, "0000" girin. 

 Kulaklıkları bir Mi telefona bağlama 

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Mi telefonunuzda Bluetooth işlevinin 
etkinleştirildiğinden emin olun. Telefonunuzu şarj çantasına yakın tutun, ardından çantanın kapağını 
açın. Kulaklıkları bağlamak için telefonun ekran talimatlarını izleyin. 

Not: Hızlı bağlantı özelliği şu anda yalnızca bazı Mi telefonları tarafından desteklenmektedir, lütfen Mi 
telefonunuzu en son kararlı sürüme güncelleyin. 

 Bağlantı kesildi 

Bir cihazın Bluetooth'u devre dışı bırakıldığında veya kulaklık menzil dışındaysa, kulaklıklar otomatik 
olarak bağlantı bekleme moduna girecektir. Kulaklıklar 5 dakika boyunca bir cihaza bağlı değilse, uyku 
moduna gireceklerdir. Kulaklıkları tekrar takmak, onları uyandıracak ve bağlantı bekleme moduna 
girecektir. 

 Otomatik bağlantı 

Kulaklıklar şarj kutusundayken, kasanın açılması kulaklıkların en son kullanılan Bluetooth cihazına 
otomatik olarak bağlanmasına neden olacaktır. Bağlantı geçmişi algılanmazsa veya kulaklık herhangi 
bir Bluetooth cihazına başarılı bir şekilde bağlanamazsa, kulaklıklar otomatik olarak bekleyen bağlantı 
moduna girecektir. 

Not: Kulaklıklar bir cihaza otomatik olarak bağlanamazsa, cihazın Bluetooth ayarları aracılığıyla 
kulaklıkları istediğiniz cihaza manuel olarak bağlamanız gerekecektir. 

 



Bluetooth sinyalinin bağlantı özellikleri nedeniyle, 2,4 GHz elektromanyetik sinyal parazitlerinin 
olduğu yoğun ortamlarda ara sıra bağlantı kesilebilir veya hiç ses olmayabilir. 

Bağlantı geçmişini temizleme 

 Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin. 

 Şarj kutusundaki fonksiyon düğmesini 10 saniyeden fazla basılı tutun. Gösterge dönüşümlü 

olarak kırmızı ve beyaz renkte yanıp söndüğünde, düğmeyi bırakın. 

 Bağlantı geçmişi temizlendi ve şarj kutusu göstergesi beyaz renkte yanıp sönüyor. Ardından 

kulaklıklar bir eşleştirme için bekliyor. 

İşleve Genel Bakış 

 

Notlar: 

 Sesli asistan işlevi yalnızca cihazınız destekliyorsa kullanılabilir ve bu işleve cihazda izin 

verilmesi gerekir. 

 Yalnızca kulaklık kullanırken, sağ kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı kapatın. 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ 

Model: TWSEJ07WM Net Ağırlık: 52 g Giriş: 5 V == 1 A 

Şarj Portu: C Tipi Empedans: 32 Şarj Süresi: Yaklaşık. 1 saat 

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0 

Bluetooth Profilleri: BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP 

Desteklenen Ses Codec'leri: SBC / AAC / LHDC 

Kablosuz Menzil: 10 m (engelsiz açık alan) 

Kulaklık Pil Ömrü (bağımsız): Yaklaşık 5 saat 

Toplam Pil Ömrü (şarj kutusu ile): Yaklaşık. 24 saat 

Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402–2480 MHz (AB için) 

BT için Maksimum İletim Gücü: 10 dBm (AB için) 

BLE için Maksimum İletim Gücü: 10 dBm (AB için) 



TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız 

 
BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK BİLGİSİ 
Ürün bakım onarım ve temizlik gerektirmemektedir. 
Ürün herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir. 

 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ 

Güvenlik Dikkat 

 · Pilleri veya pil paketlerini güne ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı sıcaklara maruz bırakmayın. 

· Bir korumayı ortadan kaldırabilecek yanlış tipte bir pilin değiştirilmesi (alev alma, patlama, aşındırıcı 
elektrolit sızıntısı vb.). 

· Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya ezilmesi patlamaya 
neden olabilir. 

· Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıklı bir ortamda 
bırakmak. 

· Bir patlamaya ya da yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilecek çok düşük hava basıncına maruz 
kalan bir pil. 

· Pilin yanlış bir türle değiştirilmesi durumunda patlama riski. 

· Kullanılmış yemleri talimatlara göre atın. 

· Ürünün maksimum çalışma ortam sıcaklığı 40 ° C'dir. 

 

KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
1. Kullanıcı tarafından sökülmesi, içinin açılması nedeniyle meydana gelen zararlar. 
2. İçine sıvı sızması veya düşürme nedeniyle meydana gelen bozulmalar veya fiziksel zararlar. 

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

YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18 

 
 
 

 



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 

TİİNLAB ACOUSTİC TECHNOLOGY LİMİTED 

 
 

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR. 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


