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9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

VERGİ NO VERGİ DAİRESİ

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

ADRES

TCT181022E020
TCT181022E019

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İL

TCT181022E021
TCT181022S007

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya
bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü
içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Ürüne herhangi bir periyodik bakım gerekmez.

EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
Draft EN 31 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)

YURTİÇİ SERVİS NOKTASI
FİRMA ADI

: KABLOSUZ KULAKLIK
: FREESOUND
: FS23

c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

PERİYODİK BAKIM

ÜRÜN ADI
TİCARİ ADI
MODEL

b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

GERİ ARAMA
Kulaklıklardan birisinin tuşuna iki kere basınca
son aranan numarayı arar.

Biz TT Teknoloji Ürünleri A.Ş. aşağıda özellikleri verilen ürünü, sadece kendi sorumluluğumuz altında,
R&TTE Direktifinin (2014/53/EU) temel gerekliliklerine ve diğer ilgili gerekliliklere uygun olarak
ürettiğimizi beyan ederiz.

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.

Kulaklığın tuşuna bir kez basmanız gerekir.
İsterseniz telefonunuzun çağrı sonlandırma
tuşunu da kullanabilirsiniz.

Ses ayarını mobil cihazınızdan değiştirebilirsiniz

TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.

TCT181022E19C

a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRMA

SES AYARI

SHENZHEN HUADEI TECHNOLOGY CO., LTD
F5, No. 281, GuiHua Road, Gulan,
Longhua District, Shenzhen

GARANTİ ŞARTLARI

Gelen bir çağrı olduğunda kulaklığınız size sesli
mesaj verir. Çağrıyı reddetmek için kulaklığın
tuşuna uzun basmanız gerekir. İsterseniz
telefonunuzun
reddetme
tuşunu
da
kullanabilirsiniz.

Bir sonraki veya bir önceki müzik seçimi için
kulaklılların birisinin tuşuna 2-3 saniye basılı
tutunuz.

* Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın
tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.
* Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile
yapınız.
* Ürünü, ambalajına ve paketine zarar
verebilecek (nem, su, darbe vs. etkenlere karşı
koruyunuz.
*Ürünün, kullanım esnasında, deforme
olmamasına ve zarar görmemesine; taşıma
esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma,
çarpma, düşürme vb. gibi dış etkenler
nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,

Otomatik bağlantıyı açık ise kulaklıkları
açtığınızda otomatik olarak bağlanır.

GELEN ÇAĞRIYI REDDETME

MÜZİK DEĞİŞTİRME

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

Kulaklığınızın
tam
enerji
değerlerini
telefonunuzun sağ üst kısmındaki ikondan ya
da en sol kısmında bulunan “Araçlar” kısmında
ekli “Piller” ekranından görebilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik 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 karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

olarak

Not:
Kulaklığınızı,
Bluetooth
ile
bağladığınız
cihazdan
10
metre
uzaklaştırdığınızda bağlantınız kopacaktır.

MÜZİK OYNATMA / DURDURMA
Müziği oynatmak ya da durdurmak için
kulaklığın tuşuna bir kez basmanız gerekir.

Şarj
Ünitesi

b- Satış bedelinden indirim isteme,

tam

1- Kapatmak için tuşuna 3 saniye basılı tutun, 1
saniye kırmızı ışık yanar.
2- Kulaklıkları şarj ünitesine yerleştirin. Kırmızı
ışık yanar ve telefonunuz ile bağlantısı kesilir,
şarj olmaya başlar.
3- Eşleştirme başarısız olursa veya bağlantısı
kesilirse ve kulaklık 3 dakika sonra otomatik
olarak kapanır.

GELEN ÇAĞRIYI CEVAPLAMA
Gelen bir çağrı olduğunda kulaklığınız size sesli
bildirim verir. Çağrıyı cevaplamak için kulaklığın
tuşuna bir kez basmanız gerekir. İsterseniz
telefonunuzun
cevaplama
tuşunu
da
kullanabilirsiniz.

Basılı tutma:
Gelen çağrıyı
reddetme/
sonraki müzik

haklarından birini kullanabilir.

gerçeği

Not:
1- Kulaklıkları isterseniz tek olarak da
kullanabilirsiniz.
2- Her iki kulaklığın üzerinde mikrofon
bulunmaktadır.
3- İki kulaklık bağlandığında ikisinden ses
alırken, tek mikrofon çalışmaktadır.

KULAKLIĞINIZIN BLUETOOTH
BAĞLANTISINI KESME

Mikrofon

Çift tıklama:
Tekrar arama

Kulaklıkların şarj işlemi, ünitenin
içerisinde bulunan kendine ait sokette
yapılabilir. Şarj esnasında kulaklıkların
butonlarının olduğu yerde ışık yanar.
Ortalama dolum süresi 45 dakikadır.
Kulaklıkların şarjı dolduğunda ışığı
sönecektir.

a- Sözleşmeden dönme,

Bu
değerler
yansıtmayabilir.

BLUETOOTH BAĞLANTISI

Tek tıklama:
Çağrı cevaplama
/sonlandırma/
müzik oynatma/
durdurma

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan,

Cihazınızı micro USB kablosu ile tam dolana
kadar şarj ediniz. Kulaklıklar şarj ünitesinden
çıkarıldığında otomatik olarak açılır.
Bağlantı kuracağınız cihazın Bluetooth

BLUETOOTH BAĞLANTISI
özelliğini aktif hale getiriniz.
Kulaklıkların ışıkları yanana kadar tuşa basılı
tutunuz. Işıklar yandıktan sonra 10 saniye
içerisinde iki kulaklık birbiriyle eşleşecektir.
Kulaklığınız ile mobil cihazınızın yakın olması
gerekmektedir.
Telefonunuz ana ekranda iken alttan bir
pencere açılacaktır. Cihaz ekranında bağlantı
animasyonu belirir. “FreeSound FS23” adlı
kulaklığa “Bağlan” demeniz yeterlidir. Ardından
çıkan ekranda, belirecek bu ara yüzde
kulaklığınıza ait şarj değerleri görebilirsiniz.
Eğer Ios mobil cihazınız alttan çıkan pencere
özelliğini
desteklemiyor
ise
Bluetooth
ayarlarından Freesound FS23 bularak eşleşme
işlemini yapınız.

GENEL BAKIŞ

Şarj ünitesinin şarj işlemi, üzerinde
bulunan microUSB girişinden şarj olur.
Şarj esnasında ünitenin soketinin
yanında ışık yanar. Ortalama şarj süresi
2 saattir. Dolduğunda tüm ışıklar
sönecektir.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

İOS cihazlar için ilk eşleştirme;

destek@ttteknoloji.com.tr

Cihazınızı istediğiniz alanda müzik
dinlemek için kullanabilir, müzik
dinlerken tek bir düğmeye basarak
gelen telefon çağrılarınıza cevap
verebilirsiniz. Kulaklığınız yüksek
performanslı mikrofonu sayesinde
görüşmelerinizi net bir şekilde
yapmanızı sağlar ve hepsi bir arada
ses çözümü sunar.

Ürün herhangi bir montaj gerektirmez

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Cihazınızı micro USB kablosu ile tam dolana
kadar şarj ediniz. Kulaklıklar şarj ünitesinden
çıkarıldığında otomatik olarak açılır. Birbirleriyle
eşleşmeleri için 5-10 saniye bekleyiniz.
Kulaklıklar ikisinin de ışığı yanarken eşleşme
modundadır. Birisinin ışığı yanıp diğeri
yanmıyorken eşleşme tamamlanmıştır. Eşleşme
tamamlandığında kulaklıklardan sesli bildirim
gelecektir. Kulaklığınızı açmanın diğer bir
yöntemi ise kapalı durumdayken üzerlerindeki
tuşlara 5 saniye basılı tutarak açabilirsiniz.
Kapatmak için iki kulaklığın da üzerlerindeki
tuşlara 5 saniye basılı tutunuz. Kulaklıkları şarj
ünitesine yerleştirdiğinizde otomatik olarak
kapanır. Şarj etmek için şarj ünitesinin
arkasındaki tuşa bir kere basmanız yeterlidir.
Kulaklıklar şarj olurken ünitenin alt kısmında led
ışık yakacaktır.

0533 966 49 76
0533 966 49 74
0533 966 49 75

Kulaklık, ses kaynağından gelen
elektriksel sinyali, hem dışarıdan
gelen seslerden etkilenmeden hem
de dışarıyı rahatsız etmeden, kulağa
yakın şekilde yerleştirilmiş mini
hoparlörler
aracılığıyla
duyabildiğimiz
sese
çeviren
elektronik dinleme cihazıdır.

ŞARJ İŞLEMİ

Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır.
Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine bildirebilirsiniz.

BLUETOOTH BAĞLANTISI
Android Cihazlar için ilk eşleştirme;

KULLANIM
KILAVUZU

ÜRÜN MONTAJI

ÜRÜN İŞLEVİ VE TANIMI

: KABLOSUZ KULAKLIK
: FREESOUND
: FS23
: 2 yıl
: 20 İŞ GÜNÜ

FS23

Hızlı Destek için:

USB
KABLO

* Cihazınızı ve aksesuarları hava
yastığının bulunduğu yere veya
yakınına koymaktan kaçının.
* Cihazınızdaki herhangi bir
değişiklik ya da tadilat halinde
üretici garantisi geçersiz olabilir.
* Onaylanmayan aksesuarların
sebep olduğu hasarlar veya
bozulmalar
garanti
dahilinde
değildir.
* Cihazınızdan en uzun süre
faydalanabilmek için bu kılavuzda
verilen tüm talimatlara uyunuz.
*
Bu
talimatları
yerine
getirmediğinizden dolayı hasar
oluşması ya da kötü performans
alınması
durumunda
üretici
garantiniz geçersiz sayılabilir.
*
Cihazınızın
bu
kullanım
kılavuzunda
belirtilen
uygun
ortamlarda
çalıştırılması
gerekmektedir.

MALIN CİNSİ
MARKASI
MODELİ
GARANTİ SÜRESİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ

TÜRKÇE TANITIM VE
KULLANIM KILAVUZU

SİLİKON
KORUYUCU KILIF

kulaklarınızı ve duyu organlarınızı
koruyunuz.
* Kulaklıkları ses kaynağına
bağlamadan önce duymanıza
yetecek minimum ses ayarını
kullanınız. Yüksek sese maruz
kalırsanız dikkatiniz dağılabilir ya da
işitme yeteneğiniz zarar görebilir.
*
İşitme
duyunuzun
zarar
görmemesi için kulaklığınızı yüksek
sesle kullandığınız süreyi sınırlayın
ve sesi güvenli bir seviyeye
ayarlayın. Ses seviyesi arttıkça
güvenli dinleme süresi kısalır.
* Potansiyel olarak tehlikeli
durumlarda dikkatle davranmalı
veya dinlemeye geçici olarak ara
vermelisiniz.
* Araç kullanırken her iki kulağı
kapatacak
şekilde
kulaklık
kullanılması önerilmez ve bazı
bölgelerde yasadışı olabilir.

SATICI FİRMA:

Lütfen ürününüzü kullanmadan
önce bu kılavuzu detaylıca okuyunuz
ve tüm kullanım talimatlarına
uyunuz. Kullanım talimatlarına ve
güvenlik uyarılarına uymamanız
ciddi sonuçlara sebep olabilir.

* Cihazınızı 10 yaşın altındaki
çocuklardan
uzak
tutunuz.
Kontrolsüz
ses
çocukların
kulaklarında bozukluklara neden
olabilir.
* Cihazı çocuklar kullanıyorsa,
doğru şekilde kullandıklarından
emin olunuz.
* Şarj ünitesini güç kaynağına
bağlarken dikkatli olunuz. Zorlama
veya fazla güç kullanımı soketi
kırılmasına sebebiyet verebilir.
Ürününüz garanti dışı kalabilir.
* Şarj ünitesini sürekli enerjide
bırakmayınız. Batarya ömrünün
kısalmasına veya soketin zarar
görmesine sebebiyet verebilir.
* Güç kablosunu bükmeyiniz.
* Hasarlı güç kablolarını ya da

bulunan alanlarda kullanmayınız.
Toz
veya
yabancı
cisimler
cihazınızın arızalanmasına sebep
olabilir.
* Cihazınızı sadece düz yüzeylerde
saklayınız. Cihazınızı düşürmeyiniz.
Cihazınız düşerse zarar görebilir.
* İşlem yapmadığınız süre zarfında
cihazınızı kapalı ve şarj ünitesinin
içerisinde tutunuz.
* Cihazınız diğer elektronik cihazları
etkileyebilir.
*
Cihazınız
kalp
pilini
etkileyebileceğinden, cihazınızı kalp
pilinizin yakınında kullanmaktan
kaçınınız.
* Cihazınızın yardımcı özelliklerini
öğreniniz. Bu özellikler mobil
cihazınızla arama yapmanız ya da
gelen aramaları cevaplamanız için
yardımcı olur.
* Kulaklığınızı kullanırken

GARANTİ BELGESİ

FREESOUND
KABLOSUZ KULAKLIK

veya kulaklıklar üzerinde bulunan
şarj noktalarına iletken cisimler
sürmeyiniz. Kısa devre yapmasına
ve
cihazınızın
arızalanmasına
sebebiyet verebilirsiniz.
* Cihazınızı fiziksel darbelere ve
düşmeye
maruz
kalmayacak
şekilde kullanınız.
* Alkol, amonyak, benzin veya
aşındırıcı madde içeren temizlik
malzemeleri kullanmayın.
* Cihazınızı kuru tutunuz. Nem ve
sıvı cihazınıza hasar verebilir.
* Cihazınızı uzun süre doğrudan
güneş ışığına maruz bırakmayınız.
* Cihazınızı yüksek dış basınç
altında bırakmayınız.
* Cihazınızı manyetik alanlarda
kullanmayınız.
* Cihazınızı çok soğuk ya da çok
sıcak ortamlarda bırakmayınız.
* Cihazınızı yüksek oranda toz

elektrik prizlerini kullanmayınız.
* Islak elle güç kablosuna
dokunmayınız.
* Şarj cihazınızı kablosundan
çekerek çıkarmayınız.
* Yalnızca onaylı, DC 5V/1 A USB
adaptörü veya bilgisayarınızın USB
girişi ile şarj edin.
* Üreticinin onayladığı şarj
cihazlarını, aksesuarları ve birlikte
verilen ürünleri kullanınız. Diğer
pillerin veya şarj cihazlarının
kullanılması halinde cihazınızın
kullanım ömrü kısalabilir ya da
cihazınız bozulabilir.
* Cihazınızı ateşe atmayınız. Isıtıcı
cihazların üzerine ya da içine
koymayınız.
Cihazınız
aşırı
ısındığında patlayabilir.
* Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları
esnasında cihazınızı çalıştırmayınız.
* Şarj ünitesinde bulunan pinlere

İTHALATÇI: TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
Namık Kemal Mah. Tonguç Baba Cd. 121 Sk. No.: Esenyurt / İSTANBUL
Tel: +90 212 803 16 84 • www.ttteknoloji.com.tr

Değerli müşterimiz, Freesound'u
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzu ürününüzü
daha güvenli ve daha verimli
kullanabilmeniz için hazırlanmıştır.

GÜVENLİK VE KULLANIM
UYARILARI

TEMEL BİLGİLER VE
TEKNİK ÖZELLİKLER
• Çalışma sıcaklığı: -10°C/+45°C,
• Hoparlör Çapı: 10 mm,
• Bluetooth 5.0,
• Çekim Mesafesi: 10 M,
• Kullanım Süresi: 7 saate kadar (şarj kutusu ile
şarj etmek gerekmektedir)
• Tek şarjda 2.5 saate kadar kullanım
• Şarj olma süresi 1 saat
• Kulaklık pilleri: 35 mAh,
• Şarj kutusu: 250 mAh
• Ağırlık: 32±2gr
• Tuş ile kontrol
• Her iki kulaklık üzerinden de telefon görüşmesi
yapabilme
• Bilgisayar (Windows 8 ve üzeri) ve mobil
cihazlara tam uyumlu

Bu ürün TT Teknoloji Ürünleri A.Ş.
tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nde
kullanılmak
üzere
üretilmiştir.

