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Ürüne Genel Bakış
Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve 
daha sonraki referanslar için saklayın.

Şarj Kutusu

Şarj Kutusu

Şarj Kutusu 
Göstergesi

Göstergesi
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Fonksiyon Düğmesi

Typ-C Şarj Girişi

İkincil Mikrofon

Şarj Kutusu

Hızlı başlangıç kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri 
yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevler ürün iyileştirmeleri nedeniyle 
değişiklik gösterebilir.

Ana Mikrofon

Sensör 
Baskı Alanı
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Eşleştirme

Kapak açık ve her iki kulaklık da şarj kutusundayken, alttaki fonksi-
yon tuşuna 2 saniye basılı tutunuz. 
Gösterge beyaz renkte yanıp söndüğünde düğmeyi bıraktıktan 
sonra kulaklıklar eşleştirme durumuna girer. 
Kutunun kapağı ilk açıldığında kulaklıklar otomatik olarak eşleşme 
durumuna girer.

Fabrika Ayarlarına Geri Dönmek
Kapak açık ve her iki kulaklık da şarj kutusundayken, alttaki 
fonksiyon tuşuna 10 saniye basılı tutunuz. Gösterge beyaz renkte 
yanıp söndüğünde ve düğme bırakıldığında, gösterge kırmızı renkte 
yanıp sönecek ve kulaklıklar fabrika ayarlarına geri dönüp tekrar 
eşleştirme durumuna girecektir.
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Nasıl Kullanılır

Basınç sensörü alanına dokunmak
Müzik: Oynat/Duraklat 
Arama: Cevap Ver/Sonlandır
Basınç sensörü alanına iki kez dokunmak
Müzik: Sıradaki şarkı (Ses + olarak yapılandırılabilir) 
Arama: Reddet
Basınç sensörü alanına üç kez dokunmak
Müzik: Önceki şarkı (Ses - olarak yapılandırılabilir)
Değiştirmek için basınç sensörü alanına dokunun ve basılı tutun 
Gürültü engelleme modu/Şeffaflık modu
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Şarj

•Kulaklıkları otomatik olarak şarj etmek için şarj kutusuna yerleştirin. 

•Şarj kutusunu şarj etmek için type-C şarj kablosu kullanın veya 
gösterge yukarı bakacak şekilde uyumlu bir kablosuz şarj cihazının 
üzerine yerleştirin. 
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Teknik Özellikler
Ürün: Kablosuz Kulaklık 
Model: TWSEJ20GT 
Net Ağırlık: Yaklaşık 60g 
Şarj Girişi: Type-C 
Empedans: 16 Ω 
Kulaklık Girişi: 5 V 0.22 A (her biri) 
Şarj Kutusu Girişi: 5 V 2.2 A (hem şarj kutusu hem de kulaklıkların 
pil bittiğinde)
Kablosuz Şarj Girişi: 5 V 0.5 A 
Şarj Kutusu Çıkışı: 5 V 0.44 A 
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.2
Bluetooth Profilleri: Bluetooth® Düşük Enerji/ HFP/A2DP/
AVRCP/SPP
Çalışma Alanı: 10 m (engelsiz bir alanda)
Bluetooth Çalışma Frekansı: 2400–2483.5 MHz (AB İçin)
BT için Maksimum İletim Gücü: 13 dBm (AB için)
BLE için Maksimum İletim Gücü: 13 dBm (AB için)
Kablosuz Şarj Çalışma Frekansı: 110–205 kHz
Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile 45°C arası
Paket Boyutları: 120 x 120 x 40 mm
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Bluetooth kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli 

ticari markalardır ve bu tür markaların Xiaomi Inc. tarafından her 

türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili 

sahiplerine aittir.

Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 

District, Pekin, Çin, 100085 
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Önemli Güvenlik Bilgileri

•Ürün bilgileri ve sertifika işaretleri, Şarj Kutusunda bulunur. 
•Bu ürün dahili şarj edilebilir lityum iyon pil içerir, pillere zarar 
verebileceğinden, aşırı ısınmaya ve kişisel yaralanmaya neden 
olabileceğinden lütfen kulaklıkların pillerini veya şarj kutusunun 
pilini kendiniz değiştirmeye çalışmayın. 
•Pilleri ateşe atmayın veya pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, pat-
lamasını veya alev almasını önlemek için güneş ışığı, ateş veya aşırı 
sıcaklıklar gibi koşullara maruz bırakmayın. 
•Bu ürün küçük parçalar içerir, küçük parçaların kazara yutul-
masından kaynaklanan boğulma veya diğer tehlikeli durumları 
önlemek için lütfen çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•Ürünü kullanmadan önce, kualklıları şarj ederken nem veya terden 
kaynaklanan kısa devreyi önlemek için lütfen C tipi şarj kablosunun, 
şarj kutusunun ve C tipi şarj portunun kuru kaldığından emin olun.
•Lütfen orijinal şarj kablosunu kullanın ve kutuyu kılavuzda açıkla-
nan özelliklere göre şarj edin.  Şarj kablosu başka ürünleri şarj 
etmek için kullanılamaz ve giriş özelliklerini aşan şarj cihazlarıyla 
kullanılamaz. 
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•Olası işitme kaybını önlemek için bu ürünü uzun süre yüksek ses 
seviyesinde kullanmayın.
•Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya 
veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
•Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması patlamaya veya 
yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
•Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.
•Pili çöplüklere boşaltılan çöp kutusuna atmayın. Pili atarken yerel 
yasalara veya düzenlemelere uyun.
•Cildinizdeki temas bölgesinde kızarıklık veya şişlik belirtileri varsa 
ürünü kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.
•Sembol DC voltajını gösterir.
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AB Uygunluk Beyanı

Bu belge ile, Xiaomi Communications Co., Ltd radyo 

ekipmanı türündeki TWSEJ20GT’nin 2014/53/EU sayılı Direktife 

uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu 

internet adresinde mevcuttur: http://www.mi.com/global/service/

support/declaration.html

Kimin için İmal Edildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 

District, Pekin, Çin, 100085 

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com sayfasını ziyaret edin.
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Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel 
atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır 
(2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık 
ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü 
için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama 
noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün 
doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için 
olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz 
konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları 
hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata 
geçin.
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Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

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 
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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 kapatabilir ve 

gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa 

cihazı en yakın yetkili servise götürün. 
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Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya 

periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması 

durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek 

alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından 

ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• 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.   



Verimli Enerji Kullanımı
• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri 

bağlantılarını kapatın.

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra 

kapanacak şekilde ayarlayın.

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.
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Mi EU DoC Template V1.1 released on 2019/07/31 

Original Declaration of Conformity  
                                                                                                               
 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
Apparatus/Equipment 
Product: Xiaomi FlipBuds Pro 
Model: TWSEJ20GT 
SKU No.:  BHR5114GL 
Batch or Serial Number:   34101/XXXXXXXX    

       (XXXXX=Product ID  X=any number from 0-9, XXXXXXXX is irregular number generated randomly,  
not for any configuration difference) 

 
Manufacturer or his authorized representative: 
Name:  Xiaomi Communications Co., Ltd.    
Address:  #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, 

Beijing,100085    

Country: P.R. China    
 
Manufacturers authorized EU Representative 
Name: 
Address: 
Country 
 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
 
Object of the declaration: Listed above 
 
The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or 
legislation(s): 
 

Radio Equipment Directive (RED)  2014/53/EU R 
Low Voltage Directive (LVD)  2014/35/EU £ 

Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)  2014/30/EU £ 

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 2011/65/EU R 

Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP) 2009/125/EC  £  
Machinery (MD) 2006/42/EC  £  
Toys safety 2009/48/EC £  
Personal protective equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425  £  
Construction products (CPD/CPR) Regulation (EU) No 305/2011  £ 
Cosmetic products  Regulation (EC) No 1223/2009  £  
Medical devices(MDD) Directive 93/42/EEC  £  
             £ 
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Mi EU DoC Template V1.1 released on 2019/07/31 

 

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical 
specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared: 

 
Harmonized Standard 

EN 62368-1:2014+A11:2017  

EN 55032:2015+A11: 2020, EN 55035:2017+A11:2020, 

EN 300 328 V2.2.2，EN 303 417 V1.1.1 
EN 301 489-1 V2.2.3 
EN 301 489-3 V2.1.1 
EN 301 489-17 V3.2.4 

      

EN 62479: 2010, EN 50663 : 2017  

EN 50581:2012 

 
 

 
Notified Body (Optional) : 
Name of notified body: Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. 
Reference Number of the certificate:  CS33488 
4 digit notified body number: 2200 
 
 
Signed for and on behalf of                        Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Place and date of issue:                                       
                                                                     
 
 
Signature: 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                               
Name, function:     Daniel Wang  Compliance  Manager 
 
Color Image of product: 
 

 

 
                                

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, , P.R. China
 2021/9/6
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