
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULAK İÇİ KULAKLIK KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 
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Kulaklarınızı tedavi edin 

Bu kulaklıklar, üstün ses kalitesi ve bas performansı sağladığı bilinen sevilen piston tasarımımızı 

benimser. Sağlam ve hafif, üstün taşıma konforu için güçlendirilmiş polikarbonat ile üretilmiştir, 

böylece hiçbir şeyi kaçırmadan saatlerce takılı kalabilirsiniz. 
Uzun ömürlü bakır ses bobinleri 

Her bir kulaklığın merkezinde, ses kalitesini artırmak için tasarlanmış son derece dayanıklı bakır ses 

bobinleri bulunur. Bu ses bobinleri ayrıca kulaklıklara ömür katarak daha uzun ömürlü olmalarını 

sağlar. 
Daha saf ses kalitesi için çift sönümleme sistemi 

Diyafram tarafından üretilen ses dalgaları, kulaklıktaki ses restorasyonuna müdahale ederek, ses 

odasının duvarı diyaframa geri yansıtılır. Mi Kulak İçi Kulaklıklardaki çift sönümleme sistemi, yansıyan 

ses dalgalarını dağıtır ve diyafram üzerindeki etkilerini azaltır ve daha saf bir ses deneyimi sunar. 

Kontrol senin 

Uzaktan kumanda ile aramaları cevaplayın, şarkıları atlayın ve ses seviyelerini ayarlayın. Çoğu Android 
cihazla tamamen uyumludur, iOS cihazlarda kısmen uyumludur (ses yükseltme / azaltma işlevleri 
desteklenmez). 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  

Özellikler: 
* Bağlantı: 3.5mm 
* Hassasiyet: 100dB 
* Empedans: 32ohms 
* Frekans Aralığı: 20 - 40KHz 
* Kablo Uzunluğu: 125 cm 
* Ağırlık: 14g 
 
Fonksiyonlar: 
* Çağrı Cevaplama 
* HD Mikrofon 
* Şarkı Değiştirme 
 
Kutu İçeriği: 
Xiaomi Piston Basic Fresh Edition Kulaklık 
2 Adet Yedek Kulaklık Pedleri 
 
Xiaomi Piston Basic İle Ne Yapabilirim? 
En popüler kulaklıklardan biri olan Xiaomi Piston Basic ile cep telefonunuzun kutusundan çıkan 
kulaklıklara göre çok daha iyi bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Basları hiç olmadığı kadar daha iyi 
hissedeceksiniz. 
 
Xiaomi Piston Basic Hangi Telefonlar İle Uyumludur? 
Bu kulaklık tüm 3.5mm jack girişi bulunan tüm telefonlar ile uyumludur. Fakat fonksiyon tuşu sadece 
Android cihazlar ile çalışır. 
Bakanlığın belirlemiş olduğu kullanım ömrü 3 yıldır. 



KURULUM 
Kulaklığınızı doğrudan bilgisayarınıza, oyun konsolunuza veya 3,5 mm ses jakı bulunan başka bir cihaza 
(telefon veya tablet bilgisayar) bağlayın. 

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 yapabilecegi herhangi bir bakım veya onarım islemi söz konusu 
degildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım 
gerekmemektedir. 

 
KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI, 

TEMİZLİK 

 Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı 

çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur. 

 Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere 

zarar verebilecek mineraller içerebilir. 

 Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. 

 Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar 

verebilir. 

 Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde 

nem oluşarak cihaza zarar verebilir. 

 Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar 

cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili 

düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir. 

 Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın. 

 Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir. 

 Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette 

olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde 

saklayın ya da uygun bir yere yazın. 

 Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. 

 Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş 

çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabi lir ve gerekirse kendi kendini 

kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün. Cihaza 

yapılacak periyodik bakım bulunmamaktadır 
SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleriniz için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

 



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 

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU 
İSTANBUL 

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

TİNLAB ACOUSTİC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO. LTD. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


