
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDYA OYNATICI (MEDİA PLAYER) KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ  

MODELLER: Mİ BOX (MDZ-22-AB) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Xiaomi 38 Mi Box S 4K Ultra Hd Set-Top Black 

Son yıllarda ürettiği elektronik ürünler sayesinde adından söz ettirmeyi başaran Xiaomi'nin akıllı TV 
kutusu Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, global versiyonu ve Türkçe dil desteği ile 
kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Hızlı işlemcisi, güçlü grafik yongası ve 4K desteği ile gelen Xiaomi Mi 
Box S 4K Android TV Box Media Player, yüksek görüntü ve ses performansı sunuyor. 

  

Fonksiyonel ve Hızlı 

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, Android 8.1 sistemi tarafından destekleniyor. Bu 
sayede menüler arası geçişleri oldukça kolay bir şekilde yapıyor. Aynı zamanda uygulamaları da son 
derece hızlı bir şekilde çalıştırıyor. 

Chromecast desteği bulunan Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, HD TV'lere HDMI 
üzerinden kolaylıkla bağlanıyor ve tüm bilgisayarlar ile akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu 
sayede favori içeriklerinizin keyfini yüksek görüntü ve ses kalitesinde çıkarmanıza yardımcı oluyor. 

Google Asistan ile eğlence dünyasına hızlı bir şekilde erişen Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media 
Player, evinizdeki  akıllı cihazlarla eşleşebiliyor. 

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, en yeni 4K HDR teknolojisi ve 60 fps'ye kadar 
oynatma için yüksek hızlı 4K işleme özelliğine sahip. Bu sayede ultra yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi 
görüntü deneyiminin keyfini çıkarmanıza imkan tanıyor. 

Cihazın 4 çekirdekli işlemcisi sayesinde Google Play Store'dan indirilen oyunlar oynanabiliyor. Dolby 
Digital Plus ve DTS ses sistemi desteği de içeren Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player ile 
oynayacağınız oyunlar, üç boyutlu surround ses deneyimi sunuyor. 

Ses algılayıcı özelliğe sahip akıllı kumanda ile beraber gelen Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media 
Player ile izlemek istediğiniz içeriği TV’ye söylemeniz yeterli oluyor. Böylece cihaz, kullanıcıyı araştırma 
yapma zahmetinden kurtarıyor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER 

Güç tüketimi: 2W 

İşlemci: Cortex A53 

RAM Yuvası Miktarı: 2GB DDR3 

Dil: Çoklu dil 

Bağlantı Noktaları: USB - HDMI - Bluetooth - Wi-Fi 

Kutu İçeriği 

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player kutusundan Android TV ile beraber; güç adaptörü, 
akıllı kumanda, HDMI kablo ve kullanım kılavuzları çıkıyor. 

  

Farklı Uygulamalar ile Daha Fazla Eğlence 

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player; filmleriniz, dizileriniz ya da oyunlarınız için daha 
büyük ve daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Kumanda üzerindeki mikrofon tuşu ile 
erişilebilen sesli asistan, kullanıcının istediği içeriği kolaylıkla buluyor. Google Cast desteğiyle beraber 
gelen cihaz; Netflix, YouTube, Spotify, Kodi, Blu TV, Puhu TV, TED, Dailymotion gibi birçok popüler 
uygulamayı destekliyor ve sorunsuz kullanım imkanı sağlıyor. Google Cast desteği aynı zamanda 
telefon, tablet ya da bilgisayarınızdaki içerikleri kolayca kablosuz olarak televizyonunuza aktarmanıza 
da imkan tanıyor. Ayrıca telefonunuzdan herhangi bir içerik izlerken bir arama geldiğinde, içeriğiniz 
kesintiye uğramadan aramanızı cevaplayabilme olanağına sahip oluyorsunuz. Binlerce uygulama ile 
uyumlu olan Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, sevdikleri ile beraber eğlenceli vakitler 
geçirmek isteyen tüketicilerin ilk tercihlerinden biri oluyor. 

  

Yeni Nesil Marka: Xiaomi 

2010 yılında Pekin'de kurulan Xiaomi markası; akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı ev 
sistemleri gibi cihazlarıyla tüketici elektroniği alanında kısa sürede büyüyen markalar arasında yerini 
aldı. Dünyanın en büyük ilk 5 akıllı telefon üreticisinden biri olan Xioami, kaliteli ve fonksiyonel 
ürünlerini en son teknoloji ile birleştiriyor. 

- Android 8.1 işletim sistemi 

- Cortex A53 işlemci, dört çekirdekli 

- Mali 450 GPU 

- 2.4 GHz + 5.8 GHz çift bant WiFi 

- 2 GB RAM + 8 GB ROM 

Teknik Özellikler 

Genel 

Marka: Xiaomi 

Model: Mi BOX S 

Tipi: TV Kutusu 

GPU: Mali-450 



Sistem: Android 8,1 

İşlemci: Korteks A53 

Çekirdek: Dört çekirdekli 

Yağmurluk: 2G 

RAM Yuvası Miktarı: DDR3 

Çubuk Malzemesi: 16G 

Maks. Gösterge Değeri: 120G 

TV Kutusu Özellikleri: 5G WiFi, Taşınabilir 

Desteklenen Medya 

Kod Çözücü Biçimi: H.263,HD MPEG4 

Video formatı: H.264,H.265,3GP,4K,DIVX,M4V,MKV,MP4,MPEG2,MPEG4,RM, RMVB, VC-1,VOB, WMV 

Ses formatı: AAC, AMR-NB, AMR-WB, MAYMUN, FLAC, OGG, WAV, WMA 

Fotoğraf dosyası: BMP, GIF, JPEG, TIFF 

Destek 5,1 Surround Ses Çıkışı: Evet 

Ürün Detayları 

5G WiFi: Evet 

Bluetooth: Bluetooth 4,2 

Güç kaynağı: Şarj Adaptörü 

arayüzey: AV, DC Güç Bağlantı Noktası, HDMI, USB 2,0 

Anten: yok hayır 

Dil: Çoklu dil 

HDMI Sürümü: 2,0 

Diğer Fonksiyonlar: 3D Oyunlar,3D Video, DLNA, ISO Dosyaları, Miracast, NTSC, PAL 

Desteklenen Harici Altyazı: yok hayır 

HDMI İşlevi: HDCP 

Güç tüketimi.: 2W 

RJ45 Bağlantı Noktası Hızı: 1000Mbps 

Bellenim Bilgisi 

Sistem Biti: 64Bit 

Güç Gereksinimi 

Güç Tipi: Harici Güç Adaptörü Modu 

Pil Bilgisi 

  



Uzaktan Kumanda Pil: 2 x AA Pil ( dâhil değil ) 

Boyut ve Ağırlık 

Ürün ağırlığı: 0,3000 kg 

Paket ağırlığı: 0,5400 kg 

Ürün Boyutu (L x G x Y): 9.52 x 9.52 x 1.68 cm / 3.75 x 3.75 x 0.66 inç 

Paket Boyutu (L x G x Y): 20.00 x 20.00 x 10.00 cm / 7.87 x 7.87 x 3.94 inç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURULUM 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 

 

CİHAZ TEMİZLİĞİ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE 

KULLANIM HATALARI 

 
• Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki tüm önemli güvenlik bilgilerini okuyun.  
• Yetkisiz kabloları, güç adaptörlerini veya pilleri kullanmak, yangın, patlama ve diğer risklere sebep 
olabilir.  
• Sadece cihazınızla uyumlu olan yetkili aksesuarları kullanın.  
• Bu cihazı 0°C ~ 40°C sıcaklık aralığında kullanın ve cihaz ve aksesuarlarını -20°C ~ 45°C sıcaklık 
aralığında muhafaza edin. Cihazı bu sıcaklık aralığının dışındaki ortamlarda kullanmak cihaza zarar 
verebilir.  
• Cihazınız yerleşik pille çalışıyorsa, pile veya cihaza zarar vermekten kaçınmak için, pili kendiniz 
değiştirmeye kalkışmayın. Piller yalnızca yetkili servis merkezleri tarafından değiştirilmelidir.  
• Bu cihazı yalnızca kendi şarj aletiyle veya yetkili bir kablo ve güç adaptörüyle şarj edin. Diğer 
adaptörleri kullanmak yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir ve cihaza ve adaptöre zarar 
verebilir.  
• Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, adaptörün bağlantısını cihazdan ve güç çıkışından çıkartın. Cihazı 
12 saatten uzun süre şarj etmeyin.  
• Fişi veya güç kablosunu değiştirmeye kalkışmayın, ve şarj aletini temizlemeden önce lütfen güç 
kaynağının fişini çekin.  
• Cihazı veya eski pilleri sıradan çöp kutularına atmayın. Piller düzgün kullanılmadığında patlayabilir 
veya alev alabilir. Cihaz, piller ve diğer aksesuarları elden çıkartırken, yerel düzenlemeleri takip edin. - 
Pili sökmekten, vurmaktan, ezmekten veya yakmaktan kaçının. Deformasyon halinde, pili kullanmayı 
hemen bırakın. - Aşırı ısınma, yanma veya diğer kişisel sakatlıklardan kaçınmak için pile kısa devre 
yaptırtmayın. - Pili, sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda bırakmayın. Aşırı ısınma, patlamaya neden 
olabilir. - Pil sızıntılarını, aşırı ısınma ve patlamayı önlemek için, pili sökmekten, vurmaktan veya 
ezmekten kaçının. - Yangın ve patlama tehlikesinden kaçınmak için pili yakmayın. - Pilde renk atma, 
deformasyon, anormal aşırı ısınma veya şişme belirtileri görülüyorsa, pili kullanmayı hemen bırakın.  
• Cihazınızı kuru tutun. Ürünü veya aksesuarlarını, sıcak ve nemli bir ortamda veya açıkta yanan ateşin 
çevresinde saklamayın veya kullanmayın.  
• Garanti kapsamında kalması için, cihazı ve aksesuarlarını açmayın veya parçalarını değiştirmeyin. 
Cihazın herhangi bir parçası düzgün çalışmıyorsa, Mi müşteri desteğiyle iletişime geçin veya cihazınızı 
yetkili bir servise götürün.  
• Muhtemelen işitme zararlanından kaçınmak için uzun süre boyunca yüksek sesle dinleme yapmayın.  
• Cihazı temizlemeden ve bakımını yapmadan önce, tüm uygulamaları kapatın ve cihazın diğer tüm 
cihazlar/kablolarla olan bağlantısını kesin.  
• Lütfen cihazı ve aksesuarlarını silmek için kuru, temiz ve yumuşak bir bez kullanın. Cihazı veya 
aksesuarlarını temizlemek için ağır kimyasallar veya temizleyicileri kullanmayın.  



• Cihazı ve aksesuarlarını kurutmak için, mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtıcı 
ekipmanları kullanmayın. 

ENERJİ TÜKETİMİ  

 

Güç Gereksinimi 

Güç Tipi: Harici Güç Adaptörü Modu 

Pil Bilgisi 

 Uzaktan Kumanda Pil: 2 x AA Pil ( dâhil değil ) 

 

SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleriniz için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır. 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 

Bu cihaz 5150 - 5350 MHz frekans aralığında kullanıldığında sadece kapalı 
alanda kullanımla sınırlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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  

YETKİLİ SERVİS 
 

Yetklili servis bilgileri için lütfen https://www.evofone.com/teknik-servis1 ziyaret edin. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

BEİJİNG XİAOMİ ELECTRONİC CO LTD. 

 

 

 

  
 



 

 

 



 


