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Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürünün Şarj Edilmesi
• Kulaklıkların Şarj Edilmesi
Kulaklıklar şarj kutusuna koyulduğunda otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır.

• Şarj Kutusunun Şarj Edilmesi
Şarj olurken, gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecektir. Şarj tamamlandığında ışık yanık kalacaktır.
Not: İlk kullanımdan önce kulaklıklar aktif değildir. Aktifleştirmek için, kulaklıkları şarj kutusuna
koyun ve fonksiyon butonuna basın. İlk kullanımdan önce kulaklıkları tamamen şarj etmenizi öneririz.

Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
• Kulaklıkların Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Kulaklıkların pil seviyesi iki şekilde kontrol edilebilir:
1. Kulaklıklar şarj olurken
2. Kulaklıkları şarj kutusundan veya kulağınızdan çıkartırken.
Kulaklıkların gösterge ışığı 5 saniye boyunca yanık duruyorsa, pil seviyesi yeterli demektir.
Eğer gösterge ışığı yanıp sönüyorsa, pil seviyesi düşük demektir ve hemen şarj edilmelidir.

• Şarj Kutusunun Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Şarj kutusunun kapağını açın, veya kutunun kapağı kapalıysa fonksiyon butonuna basın.
Gösterge ışığı 5 saniye boyunca yanık duruyorsa, pil seviyesi yeterli demektir.
Eğer gösterge ışığı yanıp sönüyorsa, pil seviyesi düşük demektir ve hemen şarj edilmelidir.

Kulaklıkların Açılması
Şarj kutusu açılırken, kulaklıklar otomatik olarak açılır.

Kulaklıkların Takılması
1. Kulaklıkları şarj kutusundan çıkartın. Sağ (R) ve Sol (L) işaretlerine dikkat ederek kulaklarınıza
yerleştirin.
2. Size en uygun boyuttaki kulaklık pedini kulaklığınıza takabilirsiniz.
(M boyutundaki ped kulaklığa takılı olarak gelir)
Not: Kulaklıkları kullandıktan sonra şarj kutusuna geri koyun. Bu şekilde ürünün ömrü uzayacaktır
ve kaybolma ihtimali azalacaktır.
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Bağlantı Kurulması
• Kulaklıkların Yeni Bir Cihaza Bağlanması
1. Kulaklıkları şarj kutusuna koyun, daha sonra fonksiyon butonuna 2 saniye boyunca basılı tutun.
Şarj kutusu göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır, bu durum kulaklıkların bağlantı için
beklemekte olduğunu gösterir.
2. Bağlanılacak cihazın Bluetooth özelliğini açın, "Mi True Wireless Earbuds Basic" yazan
bağlantıya tıklayıp bağlanın. Eğer şifre istenirse, "0000" yazın.

• Kulaklıkların İki Farklı Cihaza Bağlanması
1. Kulaklıklardan birini şarj kutusuna koyun, daha sonra fonksiyon butonuna 2 saniye boyunca
basılı tutun. A cihazıyla kulaklığa bağlanın.
2. İlk kulaklık A cihazına bağlandıktan sonra, kulaklığı şarj kutusundan çıkartın. Daha sonra
diğer kulaklığı şarj kutusuna koyun ve fonksiyon butonuna 2 saniye boyunca basılı tutun.
B cihazıyla kulaklığa bağlanın. Bu şekilde her kulaklık farklı bir cihaza bağlanmış olur.
Not: Bu özelliği kullanmadan önce kulaklıkların bağlantı geçmişinin temizlenmesi gerekmektedir.

• Bağlantının Kesilmesi
Bağlanılan cihazın Bluetooth özelliği kapatıldıysa, veya kulaklıklar menzil dışındaysa, kulaklıklar
otomatik olarak bağlantı bekleme moduna geçer. Eğer kulaklıklar 10 dakikadan fazla bağlanmadan
beklerse, uyku moduna geçer. Kulaklıklar tekrar kulağa takıldığında, uyku modundan çıkıp bağlantı
bekleme moduna geçer.

• Otomatik Bağlantı
Kulaklıklar şarj kutusundayken, kutu kapağı açıldığında kulaklıklar en son bağlanılan Bluetooth
cihazına otomatik olarak bağlanır. Eğer bağlantı geçmişi yoksa, veya kulaklıklar herhangi bir
Bluetooth cihazına bağlanamamışsa, kulaklıklar otomatik olarak bağlantı bekleme moduna geçer.
Not: Eğer kulaklıklar otomatik olarak bir Bluetooth cihazına bağlanamamışsa, kulaklıkları manuel
olarak istenilen Bluetooth cihazına bağlamanız gerekmektedir.
Bluetooth sinyallerinin bağlantı karakteri gereği, yoğun 2.4Ghz elektromanyetik sinyal
girişimlerinin olduğu ortamlarda nadiren kopmalar veya ses alamama durumları olabilir.

• Bağlantı Geçmişinin Temizlenmesi
1. Kulaklıkları şarj kutusuna koyun.
2. Şarj kutusunun fonksiyon butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun. Gösterge ışığı yanık
kaldığında butonu bırakın.
3. Kulaklıklar yeniden başlatılacaktır ve eşleşme moduna girecektir. Önceki bağlantı geçmişi
temizlenmiş olacaktır.
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Özellikler
Model: TWSEJ05LS
Net Ağırlık: 58g
Şarj Süresi: 1 saat
İmpedans: 16 ohm
Giriş: 5V 1.1A
Bağlantı Menzili: 10m
Bluetooth Profili: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Şarj Portu: Micro USB
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 4.2
Kulaklıkların Pil Ömrü (tek başına): 3 saat (%80 ses düzeyinde)
Toplam Pil Ömrü (şarj kutusuyla beraber): 10 saat (%80 ses düzeyinde)
Tiinlab, Mi True Wireless Earbuds Basic radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifiyle
uyumlu olduğunu beyan eder. EU Uygunluk Beyanı'nın tam metni şu internet adresinde
mevcuttur: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html
FCC BİLDİRİMİ
Bu aygıt FCC Tüzüğünün 15. Bölümüne uygundur Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:
1. Bu aygıt zararlı girişime yıl açmamalıdır ve
2. Bu aygıt istenmeyen işletime yol açan girişim de dahil, alınan her girişimi kabul etmelidir
Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Tüzüğünün 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlar için limitlere
uygun bulunmuştur. Bu limitler bir yerleşim alanında zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretebilir ve yayabilir ve talimatlara uygun
şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimine zararlı girişime yol açabilir. Ancak,
belirli bir kurulumda girişim olmayacağına ilişkin hiçbir garanti yoktur. Bu cihazın radyo veya televizyon
alıcılarına zararlı girişime sebep olduğu cihazı açıp kapatarak anlaşılabilir ve bu durumda kullanıcı
aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak girişimi önleyebilir:
--Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
--Cihazla alıcı arasındaki uzaklığı arttırın.
--Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
--Satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeninden yardım isteyin.
FCC Tüzüğünün 15. Bölümü, Alt Bölüm B, B Sınıfı limitlere uygun bir kaplamalı kablo kullanın.
Kılavuzda belirtilenler haricinde, cihazda hiçbir değişiklik ya da tadilat yapmayın. Bu tür değişiklik
ya da tadilat yapmanız gerekirse, cihazı kapatmanız gerekir.
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Bu sembole sahip ürünler, ev atıkları olarak atılamaz. Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar,
bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir.
Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara
müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı
etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

Güvenlik Uyarısı
Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısıya maruz bırakmayın.
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