
 

 

 

 

 

 

 

 

 
KABLOSUZ KULAKLIK 

Model: BD01 

Dikkat 

 

1. Pil yanlış tipte değiştirilirse patlama riski vardır, kullanılmış 
pilleri talimatlara göre atın. 

2. Ürün  yalnızca USB 2.0  sürümünün bir USB arayüzüne 
bağlanmalıdır 

3. Adaptör  ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca 
erişebilir olmalıdır 

4. EUT  sıcaklığı 0 C+-55 C(Bağımsız) 0 C -+ 40 C(Parçalı). 

5. Olası işitme hasarlarını önlemek için, uzun süre yüksek 
hacimli seviyelerde dinlemeyin.. 

 

 
 

Çalışma Sıklığı:  

Bluetooth: 2402-2480MHz 

Modülasyon Mod: 

GFSK, π/4- DQPSK , 8-DPSK (BT) GFSK 

(BLE) 

 

 

AB UYGUNLUK BEYANI UYARINCA 

 

Avrupa Parlementosu ve Konseyi'nin  EK.Annex VI of Directive 

2014/53/EU  

            Aşağıdaki Radyo ekipmanı için 

    Model: BD01  
      Ürün : Kablosuz Kulaklık   

     Ticari adı ve markası : TECNO  

         Yazılım Donanım Numarası: BK3266_522P_( BD01)_CMX_          V3.0/ 

BT-522P-BK3266-V1.0 

1.Üretici ve yetkili temsilcinin ünvanı: TECNO MOBILE LIMITED 

Adres: ROOM 604 6/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR 

HARBOUR CITY 17 CANTON ROAD TST KL. 

   2. Bu uygunluk beyanı, Üreticinin tek sorumluluğu altında 

düzenlenmiştir. 

   3.Beyanın konusu (izlenebilirliğe izin veren radyo ekipmanının 

tanımı; radyo ekipmanının tanımlanması için gerektiğinde yeterli 

netlikte renkli bir görüntü içerebilir). 

   5. Yukarıda açıklanan beyanın amacı, ilgili Birlik uyum mevzuatına 

uygundur: Direktif 2014 /53/EU (RED) 

   6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara referanslar veya uygunluğun 
beyan edildiği diğer teknik şartnamelere referanslar:Madde 3.1a Sağlık: EN 
62479:201 
 

Article 3.1a Electrical Safety: EN62638-1:2014+A11:2017 Article 3.1b: 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12) 

Article 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

Noti ed Body Name: Euro ns MET Laboratories, Inc. Noti ed Body 

Number: 0980 

Noti ed Body Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 

3.1b, 3.2 and 3.3 

Technical File Identi cation Number: N/A 

 

 

 
 

Ek bilgiler. 

Uygulanabilir olduğunda, radyo ekipmanının amaçlandığı ve AB 

uygunluk beyanının kapsadığı şekilde çalışmasına izin veren yazılım da 

dahil olmak üzere aksesuarların ve bileşenlerin tanımı: Kullanıcı 

talimatları Kullanıcı Kılavuzunda verilmiştir. Yazılım ve Donanım 

sürümleri yukarıda belirtilmiştir. 

 

 

 
HOŞGELDİNİZ 

 

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. TECNO BD01  kablosuz 

kulaklık, şık bir tasarıma, güçlü işlevlere ve yüksek uyumluluğa 

sahiptir.Size arama yaparken ve müzik dinlerken eller serbest 

kullanım kolaylığı sağlar. 

 

PAKET İÇERİĞİ 

 

 

 

KABLOSUZ TEKNOLOJİ 

 

Kablosuz teknolojisi ile uyumlu iletişim cihazlarına kablo kullanmadan 

kulaklığı bağlayabilirsiniz. Kablosuz bağlantı, bir cep telefonunu 

kulaklığa takmadan kullanmanıza olanak tanır, ancak aralarındaki 

maksimum mesafe 10 metreyi geçemez (Açık alanlar arasındaki 

mesafe artırılabilir). Kablosuz bağlantı duvarlar gibi engeller veya diğer 

elektronik cihazlar tarafından engellenebilir. 

 

Bazı alanlarda, kablosuz teknolojinin kullanımında kısıtlamalara 

olabilir. Ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinize veya hizmet sağlayıcınıza 

danışın. 

 

KULLANIM TALİMATLARI 

 

1. Şarj  

Şarj portunu herhangi bir USB şarj adaptörüne veya aktif bilgisayar 

USB portuna bağlayın 

LED göstergesi kırmızıya döndüğünde şarj otomatik olarak 

başlayacaktır 

LED göstergesi maviye döndüğünde kulaklık tamamen şarj olmuştur 

 

Not: Kulaklığı saklamak için kaldırmadan önce pilin tam dolu 

olduğundan emin olun. Uzun süre kullanılmadığında kulaklıkları en az 

3 (üç) ayda bir şarj edin.. 

 

2. Eşleştirme 

1. İlk kez eşleştirme için,gücü açtıktan sonra,sol ve sağ kulaklıklar 

 otomatik olarak eşleştirme durumuna bağlanır (kırımızı ve 

mavi ışıklar sırasıyla yanıp söner) 

2. Kulaklık bir Bluetooth cihazına bağlanmışsa, sol ve sağ 

kulaklıklar açıldıktan sonra otomatik olarak en son bağlanılan 

cihaza bağlanacaktır.Kulaklık 10 saniye içinde tekrar 

bağlanmazsa eşleştirme durumuna girecektir.(Kırmızı ve mavi 

ışıklar dönüşümlü olarak yanıp söner) 

3. Kulaklığı eşleştirme durumuna ayarlayın,telefonunuzda 

Bluetooth eşleştirme adını arayın ve Bağlan’a tıklayın.(Kulaklık 

cep telefonunuza bağlıysa mavi ışık her 5 saniyede bir yanıp 

söner.) 

 
TWS Bağlantısı 

1. Kulaklık açılkdıktan sonra TWS otomatik olarak bağlanacaktır. 

2. Not： 

3. Kablosuz kulaklık, önceden eşleştirilmiş cihazı hatırlayabilir. 

4. Kulaklık Bluetooth cihazınızla eşleştirilemiyorsa, eşleştirme geçmişini 

temizlemek için herhangi bir güç açık durumunda (kırmızı ve mavi 

ışıklar aynı anda iki kez yanıp söner) “+” ve “-” düğmelerini 5 saniye 

basılı tutun. . Ardından, eşleştirme için kulaklığı yeniden başlatın.. 

 

FONKSIYONLAR 

Müzik Çalma 
Oynat:Müzik duraklatıldığında dokunmatik tuşa çift tıklayın 
Duraklat: Müzik çalarken dokunmatik ekrana çift tıklayın. 
Ses Açma: Müzik çalarken sağ kulaklık dokunmatik tuşuna tıklayın. 
Ses Kısma:Müzik çalarken sol kulaklık dokunmatik tuşuna tıklayın. 
Son Şarkı:Müzik çalarken sol kulaklık dokunmatik tuşuna üç kez tıklayın. 
Sonraki Şarkı:Müzik çalarken sağ kulaklık dokunmatik tuşuna üç kez tıklayın. 
Çağrı Operasyonu 
Aramayı cevaplama: Bir aramayı cevaplamak için dokunmatik düğmeye çift tıklayın. 
Aramayı Sonlandırma: Bir arama sırasında dokunmatik ekrana çift tıklayın. 
Aramayı Reddetme: Dokunmatik düğmeyi 2 saniye basılı tutun ve istem sesini duyduktan sonra 
basın. 
Cep telefonu ve kulaklık arasında geçiş yapma: Bir çağrı sırasında dokunmatik tuşu 2 saniye basılı 
tutun. 
İkinci Aramayı Cevaplama: Bir arama açıkken, ikinci bir aramayı cevaplamak için dokunmatik 
düğmeye çift tıklayın. 
İkinci bir aramayı Reddetme: Bir arama açıkken ikinci bir aramayı reddetmek için dokunmatik 
düğmeye 2 saniye boyunca uzun basın. 
Üç kişilik aramaya geçme : Geçiş yapmak için bir arama esnasında dokunmatik tuşa 2 saniye uzun 
basın. 
Üç kişilik aramayı sonlandırma: Bir arama sırasında çift tıklayın 
Sesli Asistanı: 
Sesli asistanı başlatın: Başarılı eşleştirme moduna dört defa tıklama. 
Sesli asistandan çıkın: Başarılı eşleştirme moduna dört defa tıklama. 
 
Telefonla Uzaktan Bağlantı Kesildi 
 
Kulaklık, cep telefonuyla bağlantısını belli bir mesafeden kaybettikten sonra,yeniden bağlanma 
durumuna girer. 
Cep telefonundan Bluetooth’u kapatın/aktif olarak bağlantıyı kesin 
Cep telefonundan Bluetooth’u kapattıktan sonra,kulaklık otomatik olarak eşleştirme durumuna 
girecektir 

 
Düşük Pil ve Şarj 
 
Düşük pil:Hatırlatma,pil voltajı 3.5V’a düştüğünde etkinleşir ve her 3 dakikada bir hatırlatır.(Kırmızı 
ışık saniyede bir kez 5 saniye boyunca yanıp söner ve ardından 10 saniyelik bir durmanın ardından 
döngü yapar.) 
Tecno Telefon Açılır Penceresi  
Kulaklık açıldığında,eşleştirme kaydı yoksa cep telefonunda eşleştirme penceresi açılır. 
Kulaklık açıldığında,eşleştirme kaydı varsa,cep telefonu başarıyla yeniden bağlandıktan sonra pil 
seviyesi penceresi açılır. 

 

 

 
 

 

 

 
 

CUSTOMER SERVICE 

 

Name： 
 

Address： 
 

Tel. No： 
 

Date of purchase： 
（dd/mm/yy） 

 

Store name： 
 

S/N： 
 

  

 

 

TECNO MOBILE LIMITED 

 

TM ve ©2019 TECNO Corporation. Her hakkı saklıdır. Burada adı geçen diğer 
ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir. 
Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Model adları ve belirli ürünlerin 
bulunabilirliği bölgeye göre değişebilir.. 

FCC DİKKAT: 

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik 
veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. 
Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Çalışma aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu cihaz 
zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmalara 
neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan parazitleri kabul 
etmelidir. 

ÖNEMLİ NOT: 
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital 
cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı 
frekansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman 
radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak 
kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. 
Ancak, belirli bir yerde parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. 

 

KURULUM 

 

 

Açma: Şarj kutusunu açın kulaklık otomatik olarak açılacaktır.(Mavi ışık 1 
saniye boyunca yanacaktır) 
Kapatma: 

1. Şarj çantasını kullanarak gücü kapatın: Şarj etmeye başlamak 

için kulaklığı şarj çantasına koyun ( şarj çantasının gücü biterse 

kulaklıklar otomatik olarak kapanacaktır.Lütfen şarj çantasını 

zamanında şarj edin) 

2. Güç açık durumdayken dokunmatik düğmeye 10 saniye 

boyunca uzun basın, kulaklık kapanacaktır (kırmızı ışık 1 saniye 

yanar) 

3. Düşük güç kapatma: Kulaklığın gücü bittiğinde, otomatik 

olarak kapanır. 

4. Kulaklık 3 dakika içinde bir Bluetooth cihazına bağlanmazsa, 

otomatik kapanır. 

Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya 
televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki 
önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması 
önerilir: 
 
—Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. 

—Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 

—Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir 

prize bağlayın.. 

—Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı: 

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma 
sınırlarına uygundur. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

                Kablosuz Kulaklık 

 
 KULLANIM KILAVUZU 

 
 

 
                                    TECNO BD01 

 
 

 
TECNO BD01 

 

GÜVENLİK BİLGİLERİ 

 
Lütfen bu ürünü kullanmadan önce talimatları iyice okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayın.  
 

İŞİTME GÜVENLİĞİ 
 

1. Zarar vermemek için yüksek hacimli kulaklıkları uzun süre 
takmayın. 
 

2. Kulaklıkları takmadan önce düşük ses düzeyine ayarlayın, 
ardından, tercihinize göre kademeli olarak arttırın. 
 

3. Çevrenizden haberdar olmak için sesi çok yüksek 
ayarlamayın. 
 

4. Sürüş esnasında  telefon aramalarına cevap vermek 
istiyorsanız lütfen yerel yasalara ve düzenlemelere  göre 
aksiyon alın. 
 

5. Güvenliğiniz için, müzik veya telefon görüşmelerinden 
dolayı oluşacak dikkat dağılmasından kaçının. 

 
Uyarı: İşitme hasarlarını önlemek için lütfen sesi uygun seviyeye ayarlayın. 
 
Dikkat; 

1. Bu ürünü yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. 
2. Kulak içi kulaklıkları suya batırmayın veya uzun süre 

neme maruz bırakmayın. 
3. Ürünü alkol, amonyak içeren, veya aşındırıcılar.deterjanla 

temizlemeyin. 
4. Düşürmekten kaçının. 
5. Kullanmadığınız zamanlarda kulaklıkları tekrar şarj 

kutusuna yerleştirin ve saklayın. 
6. Boğulma tehlikesini önlemek için çocuklardan ve evcil 

hayvanlardan uzak tutun. 
7. Bu ürün yangın tehlikesine, garantinin geçersiz olmasına 

ve / veya mal kaybına neden lityum pil içerir. Patlamayı 
önlemek için asla doğrudan güneş ışığı veya yangın gibi 
aşırı sıcağa maruz bırakmayın. 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 
 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım 
işlemi söz konusu olmayıp,periyodik bakım gerekmemektedir. 
 
Cihazın arızalanması durumunda tamir için yetkili servise teslim ediniz. 
 

KULLANIM HATALARINA YÖNELİK UYARILAR 

 
1. Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından 

kaynaklanan hatalar. 
2. Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün 

kısa devre yapması. 
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen 

bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak 
4. Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan 

müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması. 
5. Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi 

hasarlar 
6. Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi 
7. Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su 

ve neme maruz bırakılması. 
 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE BİLGİSİ 

 
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. 

KULLANIM ÖMRÜ 

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır. 

SORUN GİDERME 

Teknik Destek için  https://tr.tecno.com/warranty/  sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
Model:BD01 
 
BT Sürümü:V5.0 
Pil Kapasitesi:Kulaklık Pil:40mAh*2 – Şarj Kutusu Pil:300mAh 
Müzik Çalma Süresi:Kulaklık yaklaşık 4 saat +Şarj Kutusu yaklaşık 12 saat 
Hoporlör Boyutu: 8,6 mm 

 

ENERJİ TÜKETİM BİLGİSİ 

 
Şarj Süresi:Yaklaşık 2 saat 
Çalma Süresi:Yaklaşık 12 saat 
Bekleme Süresi: ≤120 saat 

 
Network cihazınız çalısmadıgı zamanlarda kapatma düğmesinden kapatılmalıdır. 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan;  

 
1. Sözleşmeden dönme,  
2. Satış bedelinden indirim isteme,  
3. Ücretsiz onarılmasını isteme, 
4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 

haklarından birini kullanabilir. 

 Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; 
isçilik 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 karsı 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 
asılması Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici 
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın 
bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan 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 Mahkemesine başvurabilir. 

. 

 
 

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ 

 
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz 

 

Teknik Servis Bilgisi 

    
Ouno Teknik Servis 
Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul 
Tel : 0850 502 08 00 

 
KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 
Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi, Kanat Sanayi Sitesi, No:32-2/1  
Soğanlık-Kartal/İstanbul 
Tel : 216 452 8450 

 
AEEE yönetmeliğine uygundur 
 

 
 

 
 
Üretici  
Tecno Mobile Limited 

Adres: room 604 6/f south tower world finance ctr 
 harbour city 17 canton road tst kl 

(PLACE AND DATE OF ISSUE):SHENZHEN, 2019-12-25  
(NAME, FUNCTION): YITING,LUO/ MANAGER (SIGNATURE): 

 
İthalatçı : 
Arena Bilgisayar San.Ve Tic. A.Ş. 
Göktürk Merkez Mah., Göktürk Cad., no: 4  Göktürk Eyüp İstanbul 
Tel: +90 212 364 64 64, 
Fax: +90 212 310 46 80 
E-mail: musteri.hizmetleri@arena.com.tr 
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