
 

 

 

 

 

 

 

 

 
KABLO KULAKLIK 

Model: BEATS J2 

Dikkat 

 

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

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

 

 
 

 

 
HOŞGELDİNİZ 

 

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. TECNO BEATS J2 kablolu 

kulaklık, şık bir tasarıma, güçlü işlevlere ve yüksek uyumluluğa sahiptir 

size arama yaparken ve müzik dinlerken eller serbest kullanım 

kolaylığı sağlar  

 

PAKET İÇERİĞİ 

 

1 × TECNO  J2 Kablolu kulaklık 

1 × Kulanım Kılavuzu 

 

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ  

① Ses- / Bir önceki şarkı 

② Mikrofon 

④ Ses+ / Bir sonraki şarkı 

 

 
KULLANIM TALİMATLARI 

 

Lütfen kulaklıkları şemada gösterildiği gibi takın. 
 

                          Ses- / Bir önceki şarkı 

 

 
                            Mikrofon       Ses+ / Bir sonraki şarkı 

         
 

1. Kulaklık kancalarını takın 
2. Kulaklık ve kancayı kulağınıza oturtun. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

CUSTOMER SERVICE 

 

Name： 
 

Address： 
 

Tel. No： 
 

Date of purchase： 
（dd/mm/yy） 

 

Store name： 
 

S/N： 
 

  

KURULUM 
 
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 BEATS J2 

 
 

 
TECNO BEATS J2 

 

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: BEATS J2Kulaklık 

Empedans 16Ω ± %15 （ at： 1000Hz 1mW） 

Girişi güç 3mW （ 1000Hz'de） 

Maksimum giriş güç 5mW （ ： 1000Hz） 

Duyarlılık92± 3dB （ 1000Hz 1mW'de） 

Frekans aralığı 20Hz ～ 20 KHz 

Bozulma（ Maks） %5 （ ： 1000Hz 1.5mW） 
 
Mikrofon  
 

Duyarlılık 42± 4dB （ at：1000Hz 2.2K 2V 0dB=1V/µbar 

Empedans 2.2KΩ ± 15% （ at： 1000Hz） 

Anlık tüketim ≤ 0.35mA （ at： 1000Hz） 
Sıcaklık 20±2℃ 

 
ENERJİ TÜKETİM BİLGİSİ 
Çalışması için ayrıca enerji kaynağı gerekmemektedir. 
 

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 

 

SERVİS BİLGİLERİ 

    
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 
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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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