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Mi True Wireless Earphones 2S
Mi Kablosuz Kulaklık 2S

TWSEJ07WM

Kullanım Kılavuzu
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Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.
©2021 Xiaomi Communications Co. Ltd. Tüm hakları saklıdır.  True Wireless Earphones 2S - TWSEJ07WM
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Ürüne Genel Bakış

Gösterge Işığı
İşlev
Butonu

Type-C Şarj 
Girişi
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Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü 
resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün 
geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.

Ana Mikrofon

İkinci Mikrofon



7

Kullanım Talimatları
Şarj

• Kulaklıkları şarj etme
Kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildiğinde, otomatik olarak şarj 
olmaya başlayacaklardır.

• Şarj kutusunu şarj etme
Şarj kutusunu şarj etmek için C Tipi bir şarj cihazı kullanın veya şarj 
kutusu ışığını uyumlu bir kablosuz şarj cihazına yerleştirin. Kırmızı 
gösterge ışığı şarj sırasında yanıp söner ve beyaz gösterge ışığı 10 
saniye süreyle hava şarjını kapatır.
Not: İlk kullanımdan önce kulaklıklar devre dışı bırakılır. Etkinleştirmek onları şarj 
çantasına yerleştirin ve işleve basın. 5 saniye basılı tutun. Kulaklıkları tamamen 

şarj etmenizi öneririz ilk kez kullanmadan önce.

• Kulaklıkların pil seviyesinin kontrol edilmesi
Kulaklıkları bir telefona bağladıktan sonra, kulaklığı kontrol 
edebilirsiniz.
Telefonun durum çubuğundaki kulaklıkların pil seviyesi.
Not: Telefonun durum çubuğu her zaman cihazın pil seviyesini gösterir. en düşük 
pil seviyesine sahip kulaklık. Bu özellik bazı telefonlar tarafından desteklenme-
mektedir.
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• Şarj kutusunun pil seviyesinin kontrol edilmesi
Şarj kutusunun kapağını açın veya kapak kapalıysa fonksiyon 
düğmesine basın:
1. Şarj kutusunun gösterge ışığının 5 saniye yanık kalması pilin 
yeterli olduğu anlamına gelir.
2. Şarj kutusunun gösterge ışığı yanıp söndüğünde, pil seviyesinin 
düşük olduğu ve hemen şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir.

• Bir Mi telefonla pil seviyesini kontrol etme
Bir telefona başarıyla bağlandıktan sonra, kulaklığı şarj kutusuna 
yerleştirin ve kapağını kapatın. Mi telefonunuzda Bluetooth işlev-
inin etkinleştirildiğinden emin olun. Telefonunuzu şarj çantasına 
yakın tutun, ardından çantanın kapağını açın. Telefonda bir bildirim 
görünecek, ardından kulaklıkların ve şarj kutusunun pil seviyesini 
kontrol edebilirsiniz.
Not: Telefonunuzdaki pil seviyesini kontrol ederken lütfen güncelleyin Mi 
telefonunuzu en son kararlı sürüme geçirin. Bu özellik şu anda yalnızca bazı Mi 
telefonları tarafından desteklenir.
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Açılıyor
Şarj kutusunu açarken, kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır.

Uyku Modu
Kulaklıkları tekrar şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı kapatın, 
kulaklıklar otomatik olarak çıkacak ve uyku moduna geçecektir.

Giyme
Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve sol (L) ve sağ (R) işaretlerine 
göre kulaklarınıza takın.
Not: Kulaklıkları kullanarak onları tekrar şarj yuvasına yerleştirin. durum. Bu 
onların ömürlerini uzatacak ve kaybetmekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. 
onları yanlış yerleştirmek.

Bağlantı
Kulaklıkları yeni bir cihaza bağlama
1. Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin, ardından fonksiyon düğmesini 
2 saniye basılı tutun. Şarj kutusu gösterge ışığı, kulaklıkların 
bağlanmayı beklediğini gösterecek şekilde yanıp sönmeye başlay-
acaktır.
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2. Cihazın Bluetooth’unu etkinleştirin, ardından “Mi TW Earphones 
2S” yi bulun ve bağlanın. Bir şifre istenirse, “0000

Kulaklıkları bir Mi telefona bağlama
Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Mi tele-
fonunuzda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun. Tele-
fonunuzu şarj çantasına yakın tutun, ardından çantanın kapağını 
açın. Kulaklıkları bağlamak için telefonun ekran talimatlarını izleyin.
Not: Hızlı bağlantı özelliği şu anda yalnızca bazı Mi telefonları 
tarafından desteklenmektedir, lütfen Mi telefonunuzu en son kararlı 
sürüme güncelleyin.

Bağlantı kesildi
Bir cihazın Bluetooth’u devre dışı bırakıldığında veya kulaklıklar
menzil, kulaklıklar otomatik olarak bekleyen bağlantıya girecektir
modu. Kulaklık 5 saniye boyunca bir cihaza bağlı değilse
dakika, uyku moduna girecekler. Kulaklığı tekrar takmak,
onları uyandırın ve bekleme bağlantı moduna girin.
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Otomatik bağlantı
Kulaklıklar şarj kutusundayken, kılıfın açılması kulaklıkların en son 
kullanılan Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanmasına neden 
olacaktır. Herhangi bir bağlantı geçmişi algılanmazsa veya kulaklık 
herhangi bir Bluetooth cihazına başarıyla bağlanamazsa, kulaklıklar 
otomatik olarak bekleyen bağlantı moduna girer.
Not: Kulaklıklar bir cihaza otomatik olarak bağlanamazsa, cihazın Bluetooth ayar-
ları aracılığıyla kulaklıkları istediğiniz cihaza manuel olarak bağlamanız gereke-
cektir.

Bluetooth sinyalinin bağlantı özellikleri nedeniyle, 2.4 GHz elek-
tromanyetik sinyal girişimlerinin olduğu yoğun ortamlarda ara sıra 
bağlantı kesilebilir veya ses olmayabilir.

Bağlantı geçmişini temizleme
1. Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin.
2. Şarj kutusu üzerindeki fonksiyon düğmesini 10 saniyeden fazla 
basılı tutun. Gösterge dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte 
yanıp söndüğünde, buonu bırakın.
3. Bağlantı geçmişi temizlendi ve şarj kutusu göstergesi beyaz ren-
kte yanıp sönüyor. Ardından kulaklıklar bir eşleştirme için bekliyor.
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İşleve Genel Bakış

Gelen aramalar
Kulaklıklardan birine hafifçe iki kez dokunun: Aramaları Cevapla 
/ Bitir
Müzik ve ses asistanı
Her iki kulaklığı da takarken: Sağ (R) kulaklığa hafifçe iki kez hafifçe 
vurun: Müziği Çalın / DuraklatınLe (L) kulaklığa hafifçe iki kez 
dokunun: Sesli asistana erişin Kulaklık çıkarma: Müziği duraklatma 
Bir kulaklık takarken: Kulaklığa hafifçe iki kez dokunun : Müzik Çal 
/ Duraklat
Notlar:
1. Sesli asistan işlevi yalnızca cihazınız destekliyorsa kullanılabilir ve bu işleve 
cihazda izin verilmesi gerekir.
2. Yalnızca kulaklık kullanırken, sağ kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı 
kapatın.
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Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
Teknik Özellikler
Model: TWSEJ07WM Ağ
Ağırlık: 52 g
Giriş: 5V 1A
Şarj Portu: C Tipi
Empedans: 32 Ω
Şarj süresi: Yaklaşık. 1 saat
Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0
Bluetooth Profilleri: BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Desteklenen Ses Codec’leri: SBC / AAC / LHDC
Kablosuz Menzil: 10 m (engelsiz açık alan)
Kulaklıkların Pil Ömrü (bağımsız): Yaklaşık. 5 saat
Toplam Pil Ömrü (şarj kutusu ile): Yaklaşık. 24 saat
Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402–2480 MHz (AB için)
BT için Maksimum İletim Gücü: 10 dBm (AB için)
BLE için Maksimum İletim Gücü: 10 dBm (AB için)
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Güvenlik Bilgileri
Pilleri veya pil paketlerini güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya 
maruz bırakmayın.
Bir korumayı ortadan kaldırabilecek yanlış tipte pilin değiştirilmesi 
(alev alma, patlama, aşındırıcı elektrolit sızıntısı vb.).
Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak 
ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
Bir pili, bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden 
olabilecek son derece yüksek sıcaklıklı bir ortamda bırakmak.
Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek 
aşırı düşük hava basıncına maruz kalan pil.
Bataryanın yanlış bir türle değiştirilmesi durumunda patlama riski.
Kullanılmış yemleri talimatlara göre atın.
Ürünün maksimum ortam sıcaklığı 40 ° C’dir.

Olası işitme hasarını önlemek için
uzun süreler için yüksek ses seviyeleri.

Sembol, DC voltajını gösterir
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Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’e ait 
tescilli ticari markalardır ve bu markaların Xiaomi Inc. tarafından 
herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari 
markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.
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Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Üretici: Tinlab Acoustic Technology Limited
Adres: Tianliao Building 1403, Zone A Tianliao Industrial Park, 

Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China
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Uygunluk Beyanı

Tiinlab, TWSEJ07WM tipi radyo ekipmanının 2014/53 / 

EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde 

mevcuttur: www.mi.com
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Geri Dönüşüm
 

 

 Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

 Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış 
evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik 
ekipmandır (2012/19 / EU yönergesinde olduğu gibi WEEE). Bunun 
yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından 
atanan, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için 
belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve 
çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan 
sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen 
bu tür toplama noktalarının yeri ve hüküm ve koşulları hakkında daha 
fazla bilgi için kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime 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. 

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. 
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Notlar:
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