
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV STİCK KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: MDZ-24-AA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ 

Taşınabilir ve Basit 

Çıkarması kolay kablo yok, evden uzakta olduğunuzda bir bölümü asla kaçırmayın. 

Kurulum ve kullanım için 3 adım 

 

Akıllı Yayın 

Chromecast yerleşik 

Sevdiğiniz cihazdan sevdiğiniz fotoğrafları, videoları, müzikleri ve diğer içerikleri doğrudan TV'nize 
Qucikly yayınlayın 

 

Hızlı ve Akıllı 

Üstün işlevsellik için Android TV 9.0 ile güçlendirilmiştir 

Akıllı bir sistem, izlemenin akıllı bir yolu 

 

Tonlarca içerik 

Netflix ve Prime videoyu önceden yükleyin, tek tuşla hızlı erişim 

Google Play Store ile, tonlarca oyundan youtube'a Showtime formunu seveceğiniz uygulamalar. 

 

Google asistanı 

Eğlenceye hızlı bir şekilde erişmek ve yanıt almak için uzaktan kumandanızdaki mikrofon düğmesine 
basın 

 

Google Asistan ile çalışan cihazlarla ses kontrolü 

 

Mi akıllı ev cihazlarının çoğunu destekleyin 

 

Premium ses 

DOLBY + DTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Özellikler 

Ağırlık: 28,5 g 

Boyutlar: 92.4 * 30.2 * 15.2mm 

Çıkış Çözünürlüğü: 1080P (1920 + 1080 @ 60fps) 

CPU: Dört çekirdekli CotexA53 

Grafik işlemcisi: ARM Mali-450 

Rastgele erişimli hafıza: 1 GB 

ROM: 8 GB 

Bluetooth: BT4.2 

Kablosuz: 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 GHZ / 5GHZ 

Video kod çözücü: VP9-10, H.265, H264, VC-1, MPEG1 / 2/4, gerçek 8/9/10 

Video formatı: RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4 

Ses kod çözücü: DOLBY, DTS 

Ses formatı: MP3, WMA, AAC, Flac, OGG 

Görüntü formatı: JPG, BMP, GIF, PNG 

Soket: HDMIx1i Mikro USBx1 

Paket listesi: Uzaktan kumandax1, Kullanım Kılavuzux1, Güç adaptörüx1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURULUM 

İçerik 

Mi Stick 

 Uzaktan kumanda (2 * AAA pil gereklidir, Kutuya dâhil değildir) 

 

 



Güç adaptörü 

1. Mi Stick'i TV'nin HDMİ bağlantı noktasına takın 

 

2. Güç adaptörünü bir sokete takın. 

 
3. TV ayarlarında TV'nizi HDMI kaynağına geçirin. 

 
TV'deki Giriş / Kaynak düğmesi 

4. Mi Stick'i kurun ve Wi-fi ağına bağlanın. 



 

5. En sevdiğiniz uygulamalardan akış içeriğinin keyfini çıkarın. 

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 VE KULLANIM HATALARI 
• Ürünü parçalarına ayırmaya veya açmaya tesebbüs etmeyin. 
• Bu ürünü ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, atesi veya ortamları 60 C'den (140 ° F) yüksek 
sıcaklıklara maruz bırakmayın. Dogrudan günes ısıgına maruz bırakmayın. 
• Ürünü kısa devre yaptırmayın 
• Ürüne vurmayın, atmayın, ürünü düsürmeyin veya agır bir yere koymayın. 
• Çocuklar bu ürünü her zaman yetiskin gözetiminde kullanmalıdır. 

 

SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleriniz için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

YETKİLİ SERVİS 

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18  

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

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR. 
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün 
kodu ) ve ETSI TS.123.040. V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu ) teknik özelliklerine uygundur. Bu 
ifade kılavuz ve ambalaj üzerinde olması gereklidir 

 

https://www.evofone.com/teknik-servis1


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 TELEKOMUNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ 

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL  

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

BEİJİNG XİAOMİ ELECTRONİCS CO. LTD. 

  
 

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

sınırlıdır 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


