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Micro USB Şarj Girişi

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

Şarj Kutusu

Şarj Kutusu

Şarj
Pinleri
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Kulaklık

Kulaklıklar, kulaklık uçları takılı 
olarak M boyunda gelir, takılı uçlar 
kulağınıza uymazsa S veya L uçlarla 
değiştirebilirsiniz.

Şarj Temas Noktaları

M

Mikrofon

Gösterge

Çok İşlevli Düğme

L s
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Kullanım

Kulaklığı hafifçe kulak kanalına yerleştirin, kafanızı 
salladığınızda kulaklığın hareket etmediğinden emin 
olun.

Lütfen kulaklığı çağrılar sırasında mikrofonu açıkta 
bırakacak şekilde ayarlayın.

Lütfen kulaklığı çağrılar 
sırasında mikrofonu açıkta 
bırakacak şekilde ayarlayın.
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Şarj
Cihazı kullanmadan önce lütfen kulaklıkları ve şarj kutusunu tamamen 
şarj etmek için koruyucu filmi kulaklıkların temas noktasından ayırın.

Kulaklıkları ve şarj kutusunu eş zamanlı olarak şarj etmek için şarj 
kablosunu bağlayın.
Gösterge şarj sırasında kırmızıdır ve tamamen şarj olduğunda 
beyaza döner, 1 dakika sonra kapanır.

Koruyucu Film

Şarj Kutusu
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Açma
Kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınızda otomatik olarak açılır. 
Kulaklıklar şarj kutusunda değil ve kapalıysa çok işlevli düğmeye 
gösterge beyaza dönene kadar 1 saniye basılı tutun.

Kapama
Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirdiğinizde otomatik olarak kapanır.
Kulaklık açıkken çok işlevli düğmeye gösterge kırmızıya dönene kadar 
5 saniye basın ve basılı tutun.

Basın ve 1 saniye basılı tutun 

Gösterge 1 saniyeliğine 
beyaz kalır

Basın ve 5 saniye 
basılı tutun

Gösterge yaklaşık 2 
saniye kırmızı olur
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Bağlantı
Otomatik Bağlantı: 
1. İki kulaklığı da aynı anda şarj kutusundan çıkarın ve kulaklıkların 
otomatik olarak açılması için bekleyin. Gösterge beyaza döner ve 
ardından sırayla hızla yanıp sönen beyaz ve kırmızıya dönüşür, bu 
da kulaklıkların birbirine bağlandığı anlamına gelir.  Sol/sağ kulaklığın 
göstergesi yavaşça beyaz renkte yanıp söndüğünde, lütfen cihazınızda 
Bluetooth işlevini etkinleştirin ve bağlanmak için “Mi True Wireless EBs 
Basic 2”yi arayın. 
2. Aygıtınız ve kulakiçi kulaklıklarınız başarıyla bağlandıktan sonra, 
kulakiçi kulaklıklarınız açıldıklarında önceden eşleştirilmiş cihaza 
(Bluetooth etkin) otomatik olarak bağlanır. 

Not: Kulaklıkları eşleştiremezseniz, kutuya geri koyun ve önceki 
adımları tekrarlayın. 

Açmak için basın ve 1 
saniye basılı tutun

Gösterge
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Tek ve çift kulaklık arasında geçiş yapın: 

Her iki kulaklık da başarıyla bağlandığında çift kulaklık modundadır.  
Kulaklıklardan birini tekrar şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını 
kapatın, diğer kulaklık otomatik olarak tekli kulaklık moduna girecektir.  
Kulaklığı şarj kutusundan çıkarın, çift kulaklık modu otomatik olarak 
tekrar geri yüklenecektir. 

Açmak İçin basın ve 1 
saniye basılı tutun

Gösterge
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Kulaklıkları Sıfırlama
Kulaklıklar doğru bir şekilde bağlanmazsa lütfen sıfırlamak için 
aşağıdaki adımları takip edin: Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve 
kapalı olduklarından emin olun. Gösterge sırasıyla kırmızı ve beyaz 
renkte ikinci kez üç kez yanıp sönene kadar her iki kulaklıktaki 
çok işlevli düğmeye basın ve  yaklaşık 15 saniye basılı tutun sonra 
düğmeyi bırakın ve kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun.
Kulaklıklar başarıyla sıfırlandığında, cihazınızla kulaklıklar arasındaki 
bağlantı temizlendiğinde, bunları cihazınızla tekrar eşleştirmeniz 
gerekir. 
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Fonksiyonlara Genel Bakış
Aşağıdaki işlevler her iki kulaklıkta da kullanılabilir.

Arama Yanıtlama/Sonlandırma
Aramaları yanıtlamak/sonlandırmak için çok işlevli düğmeye 
hafifçe basın.

Aramayı reddetme
Bir aramayı reddetmek için düğmeye 1 saniye basın ve basılı tutun.
 

Basın

Basın ve 1 saniye basılı tutun
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Müzik Çalma/Duraklatma
Kulaklıkları kullanırken müziği çalmak/duraklatmak için çok işlevli 
düğmeye basın. 
Not: Arka planda bir müzik oynatıcının açık olması gerekir.

Sesli Asistanı Açma
Kulaklıkları kullanırken sesli asistanı etkinleştirmek için çok işlevli 
düğmeye iki kez basın. 
Not: Sesli asistan ve çabuk uyanma (quick wake-up) özelliklerinin cihazınızda 
destekleniyor ve açık olması gerekir.

İki Kez Basın

Basın
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İkinci Bir Aramayı Yanıtlama/Aramalar Arasında Geçiş 
Yapma
Bir arama sırasında ikinci gelen aramayı yanıtlamak için çok işlevli 
düğmeye basın. İki arama arasında geçiş yapmak için çok işlevli 
düğmeye iki kez basın.

Kulaklıklar ve Cihaz arasında geçiş yapma
Bir arama sırasında kulaklıklar ve telefonunuz arasında geçiş yapmak 
için çok işlevli düğmeye 1 saniye basın ve basılı tutun. Bir arama 
sırasında kulaklıklar ve telefonunuz arasında geçiş yapmak için çok 
işlevli düğmeye 1 saniye basın ve basılı tutun.

Sesi açma/kapama
Devam eden bir arama sırasında kulaklıkların sesini kapatmak/açmak 
için çok işlevli düğmeye iki kez basın.



16

Özellikler
Bluetooth 5.0

2’si 1 arada saklama ve şarj etme fonksiyonu

Bağımsız kablosuz tasarım
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Güvenlik Bilgileri
Dikkat 
1. Yangına ya da ürünün tamamen tahrip olmasına sebep olabileceği 
için ürünü herhangi bir sebeple parçalara ayırmayın, onarmayın ya 
da üzerinde değişiklik yapmayın. 
2. Sıcaklığın çok düşük ya da çok yüksek olduğu ortamlara (0°C 
altında veya 45°C üstünde) maruz bırakmayın. 
3. Kulaklıkları kullanırken göstergeleri çocukların ve hayvanların 
gözlerinden uzak tutun.
4. Ürünü fırtınalar sırasında kullanmayın.
Fırtına, ürünün arızalı çalışmasına sebep olabilir ve elektrik çarpması 
riskini arttırabilir. 
5. Kulakiçi kulaklıkları veya kutularını alkol veya diğer uçucu sıvılarla 
silmeyin ve temizlemeyin.
6. Herhangi bir sıvıyla temas ettirmeyin. 
7. Kulaklıkların aşırı yüksek ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü 
resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevler ürün 
iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.
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Not
1. Ürün 2 haftadan fazla bir süre kullanılmamışsa kullanımdan önce 
ürünün şarj edilmesi önerilir.
 
2. Yalnızca yetkili üreticiler tarafından üretilen lisanslı şarj ciha-
zlarını kullanın. 

3. Kulaklıkların uzun süre devamlı olarak kullanılması kişinin 
işitmesine zararlıdır. Kulaklıkları uzun süre boyunca yüksek ses 
seviyesinde kullanmayın. 

4. Kulaklıkları kullanmak dış sesleri algılamayı azaltabilir. Ku-
laklıkları güvenliği tehdit edebilecek alanlarda kullanmayın. It is 
recommended to only use a single earbud when outdoors.

Bluetooth sinyalinin bağlanma özellikleri yüzünden 2.4 GHz elek-
tromanyetik sinyal karışımı yoğun olan alanlarda ara sıra kopmalar 
ya da sessizlik meydana gelebilir.
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Teknik Özellikler
İsim: Mi True Wireless Earbuds Basic 2  Model: TWSEJ061LS 
Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402-2480 MHz (AB İçin) 
Max RF Çıkış Gücü: < 20 mW (AB İçin) 
Kulaklık Boyutlar: 26.65 x 16.4 x 21.6 mm 
Net Ağırlık: Yaklaşık 4.1 g (her biri) 
Kablosuz Kapsama Alanı: 10 m (engelsiz bir alanda) 
Batarya Kapasitesi: 43 mAh (her biri) 
Şarj Süresi: Yaklaşık 1.5 saat 
Müzik Çalma Süresi: Yaklaşık 4 saat (yalnızca kulakiçi kulaklıklarda); 
yaklaşık 12 saat (şarj kutusunda)  
Bekleme Süresi: Yaklaşık 150 saat 
Giriş: 5 V 100 mA 
Pil Tipi: Lithium-ion Pil 
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0 
Bluetooth Profilleri: HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Şarj Kutusu Boyutlar: 62 x 40 x 27.2 mm 
Giriş: 5 V 500 mA
Çıkış: 5 V 150 mA 
Şarj Süresi: Yaklaşık 2 saat 
Batarya Kapasitesi: 300 mAh 
Pil Tipi: Lithium-ion Pil
Depolama Sıcaklığı: 0 °C ile 45 °C arası 
Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ile 45 °C arası 
Hizmet Ömrü: 1 yıl HVIN: V1.2
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Ürünün Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 

yıldır.  

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

Üretici: Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. (bir Mi Ecosystem 

şirketi)

Adres: No. 60 Industrial Main Avenue, Pulv Sub-district, Tongliang 

District, Chongqing Municipality, Çin.
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AB Uygunluk Beyanı

 

 Bu belge ile, Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd., 

radyo ekipmanı türündeki TWSEJ061LS’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 

DİKKAT
PİL YANLIŞ TİPTE BİR PİL İLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA
RİSKİ BULUNMAKTADIR. PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE ATIN.
Doğru akım Ekipmanın yalnızca doğru akım için uygun olduğunu anma 
değeri plakasında belirtmek için; ilgili terminalleri belirlemek için. 
Olası duyma zararlarını engellemek için, uzun süre boyunca yüksek 
ses seviyelerinde dinlemeyin.
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Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanım, 
aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden ol-
mayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilecek 
parazit dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Dikkat: Bu ünitede uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanma-
yan değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma 
yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma’nın lisanstan 
muaf RSS(ler)i ile uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. 
Kullanım, aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite 
neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, bu cihazın istenmeyen kullanı-
ma neden olabilecek parazit dahil alınan her türlü paraziti kabul 
etmelidir.

IC: 26401-TWSEJ061LS
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FCC ID: 2AW4L-TWSEJ061LS
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NOT: Bu ekipman, test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca Sınıf B 
dijital cihazının sınırları içinde bulunduğu görülmüştür. 

Bu sınırlar, bir mesken kurulumunda zararlı parazite karşı makul ko-
ruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman talimatlara göre ku-
rulmamışsa ve kullanılmıyorsa radyo iletişimlerine zararlı parazite 
bulunabilecek olan radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve saça-
bilir.
Fakat, belirli bir kurumda parazitin oluşabileceğine dair bir garanti 
yoktur. Eğer bu ekipman radyo ya da televizyon sinyalinde zararlı 
parazite neden oluyorsa, ki bu ekipmanı kapatarak ve açarak belir-
lenebilir, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden biri ya da birkaçıyla parazi-
ti düzeltebilir: 

•Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin. 
•Ekipman ve alıcı arasındaki ayrımı arttırın. 
•Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki 
bir prize bağlayın.
•Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine 
danışın.
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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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Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin bulunması 
sonucunda çevre ve insan sağlığına olası etkilerinden kaçınmak için 
elektrikli ve elektronik ekipmanın son kullanıcıları, üstünde çarpı 
bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolünün anlamını anlamalıdır.  
WEEE’yi sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın ve bu 
WEEE’yi ayrı olarak toplamanız gerekir.
Bir korumayı devre dışı bırakabilecek yanlış tipte bir pil ile 
değiştirilmesi (yangın, patlama, aşındırıcı elektrolit sızıntısı vb.);  
Pilin patlamaya neden olabilecek şekilde ateşe veya sıcak fırına 
atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi; pili 
patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek 
aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; ve pili patlamaya 
veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük 
hava basıncına maruz bırakmak.
Daha fazla bilgi için lütfen, www.mi.com adresine gidin. Kimin için 
imal edildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
İmalatçı: Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. (bir Mi Ecosys-
tem şirketi)
Adres: No. 60 Industrial Main Avenue, Pulv Sub-district, Tongliang 
District, Chongqing Municipality, Çin.
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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. 

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 
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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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