Manual de
Mi True Wireless Earbuds

Descrição geral do produto
Estojo de carregamento
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Indicador
Microfone
Almofadas
para os ouvidos

Com os auriculares vêm incluídas as almofadas tamanho M para os ouvidos. É possível alterar
para S ou L se o tamanho não se adequar ao seu ouvido.
Os auriculares podem reduzir a perceção de ruídos exteriores. Não utilize os auriculares em
situações que coloquem em risco a sua segurança. É recomendada a utilização de apenas um
auricular quando se encontrar no exterior.
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Colocação

Introduza com cuidado o auricular no canal auditivo. Assegure-se de que está bem colocado e
que não cai ao movimentar a cabeça.

Ajuste o auricular de forma a garantir que quando estiver a realizar uma chamada o microfone
ficará exposto.
Para maior entendimento, durante a chamadas coloque o microfone virado para a boca.

02

Carregamento
Antes de utilizar o dispositivo, retire o plástico que cobre os pontos de contacto dos auriculares
para carregá-los completamente dentro do estojo de carregamento.
Utilize um cabo de carregAmento USB para carregar o estojo de carregamento.

Plástico protector

Nível de bateria do estojo
de carregamento

Estado do indicador

Nível baixo de bateria

O indicador do estojo de carregamento acende cor vermelha
a cada três segundos.

Sem bateria

Coloque o auricular no estojo de carregamento. O indicador
do auricular ficará vermelho após 10 segundos e apagar-se-á
quando o auricular não tiver bateria.

Bateria completa

O indicador do estojo de carregamento apagar-se-á quando
fôr desligada a sua fonte de energia.

Quando a bateria dos auriculares estiver baixa, irá ouvir uma mensagem de voz. Coloque os
auriculares no estojo de carregamento, o indicador ficará vermelho durante o carregamento e
voltará a branco assim que terminar o mesmo, apagando-se após um minuto.
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Ligar
Quando retirar o auricular do estojo de carregamento, ele liga-se automaticamente.
Se o auriculares estiverem desligados, mantenha pressionado o painel tátil durante um segundo
até que o indicador altere para branco.

Manter pressionado durante
1 segundo

Desligar
Ao colocar o auricular no estojo de carregamento, eles desligam-se automaticamente.
Se os auriculares estiverem ligados, mantenha pressionado o painel tátil durante cinco
segundos até que o indicar fique vermelho.

Manter pressionado
5 segundos
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Utilização dupla dos auriculares
Ligação automática: retire os dois auriculares do estojo de carregamento, um de cada vez.
Espere 2 ou 3 segundos para que se liguem automaticamente. Quando o indicador do auricular
direito começar a piscar em branco, procure «Mi True Wireless Earbuds_R» nas definições de
Bluetooth no seu dispositivo. Se não conseguir sincronizar os auriculares, coloque-os novamente
no estojo e repita os passos anteriores. Após a primeira sincronização, os auriculares irão conectar-se de forma automática ao dispositivo vinculado anteriormente (desde que o Bluetooth
esteja ligado).
Nota: foram restabelecidas as definições de fábrica e pode realizar a ligação ao dispositivo diretamente.

Manter pressionado
1 segundo para ligar

Ligação manual: quando os auriculares estivem desligados, ligue-os manualmente. Os dois
indicadores irão começar a piscar rapidamente em branco e assim que se tenha estabelecido a
ligação entre os auriculares, o indicador do auricular direito irá piscar devagar em branco.
Ligue o Bluetooth no seu dispositivo e de seguida, faça a ligação com os auriculares.

Utilização simples dos auriculares
Ligação automática: retire um auricular do estojo de carregamento e espere que se ligue
automaticamente. O indicador do auricular irá começar a piscar rapidamente em branco e de
seguida mais devagar. Ative o Bluetooth no seu dispositivo e procure por “Mi True Wireless
Earbuds_R o Mi True Wireless Earbuds_L“. De seguida, estabeleça a ligação entre o dispositivo
e o auricular direito ou esquerdo. Depois da primeira sincro; a continuación, vincule su dispositivo con el auricular derecho o izquierdo según corresponda. Após a primeira sincronização,
os auriculares irão conectar-se de forma automática ao dispositivo vinculado anteriormente
(desde que o Bluetooth esteja ligado).
Nota: o auricular esquerdo (L) demora mais tempo a estabelecer a ligação automática.
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Manter pressionado
1 segundo para ligar

Ligação manual: quando os auriculares estiverem desligados, ligue manualmente um deles.
Quando o auricular iniciar a piscar em branco, inicie a ligação Bluetooth desde o seu dispositivo
e sincronize com o auricular.

Reiniciar os auriculares
Se os auriculares não fizerem a ligação corretamente, deve levar a cabo os seguintes procedimentos para reiniciá-los: Retire os auriculares do estojo de carregamento; Assegure-se de que
estão desligados; Mantenha pressionado o painel tátil nos dois auriculares por 15 segundos.
Quando o indicador piscar em vermelho e branco três vezes, deixe de pressionar o painel e volte
a colocar os auriculares no estojo de carregamento. Elimine os auriculares da lista de equipamentos vinculados ao seu dispositivo e realize a ligação novamente.

Resumo de funções
Abaixo as funcionalidades que são possíveis realizar nos dois auriculares:

Atender/desligar chamadas
Toque suavemente em um dos auriculares para atender/desligar chamadas.

Tocar
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Recusar uma chamada
Mantenha pressionado o painel tátil durante um segundo para recusar uma chamada.

Manter pressionado
1 segundo

Reproduzir/pausar música
Em modo de espera, toque o painel tátil para reproduzir/pausar música.
Nota: um reprodutor de música deverá ser iniciado de fundo.

Tocar

Ligar o assistente de voz
Em modo de espera, toque suavemente duas vezes no painel tátil para ligar o assistente de voz.
Nota: as funções de assistente de voz e de início devem estar autorizadas no seu dispositivo.
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Pressionar duas vezes
suavemente

Responder a uma chamada/alternar entre chamadas
Ao receber uma chamada, toque com cuidado em um dos auriculares para atender. Durante
a mesma, toque com cuidado em um dos auriculares para atender a segunda chamada.
Toque suavemente duas vezes em um dos auriculares para alternar entre as duas chamadas.

Alternar entre auricular e dispositivo
Durante uma chamada, mantenha pressionado o painel tátil durante um segundo para alternar
entre os auriculares e o telemóvel.

Silenciar/não silenciar
Durante as chamadas, toque suavemente duas vezes no painel tátil para silenciar/não silenciar.

Especificações
Nome: Mi True Wireless Earbuds
Modelo: TWSEJ02LM
FP: + 4 dBM opera
Max. Potência de saída: 2402–2480 MHZ

Auriculares
Dimensões: 23 x 14,5 x 13 mm
Distância sem fios: 10 m (sem obstáculos)
Capacidade de bateria: 43 mAh (por auricular)
Entrada: 5 V = 100 mA
Tempo de carregamento: aprox. 1,5 h
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Tempo de espera: 150 h
Tipo de bateria: polímero de lítio
Ligação sem fios: Bluetooth 5.0
Perfis Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Autonomia: aprox. 4 h

Estojo de Carregamento
Dimensões: 62 x 42 x 26 mm
Entrada: 5 V = 300 mA
Saída 5 V = 150 mA
Tempo de carregamento: aprox. 2,5 h
Capacidade da bateria: 300 mAh
Tipo de bateria: polímero de lítio

Características
Bluetooth 5.0, compatível com a maioria dos dispositivos com
Bluetooth do mercado
Bluetooth 5.0

Funciona ao toque, para uma experiência de utilizador melhorada

Armazenamento 2 em 1 e função de carregamento

Design sem fios independente

As ilustrações do produto, acessórios e interface de utilizador que se encontram neste manual
são apenas de referência. O produto e as suas funcionalidades podem variar devido a desenvolvimentos realizados ao produto.
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Precauções
Notas
1. Carregue totalmente este produto antes de o utilizar pela primeira vez.
2. Se o produto não é utilizado há mais de 2 semanas, é recomendado que o carregue
antes de utilizar.
3. Utilize apenas carregadores certificados e fornecidos por fabricantes qualificados.
4. A função de sincronização é desligada se os auriculares não são utilizados durante um
período de tempo. Se o seu dispositivo não consegue encontrar os auriculares, verifique
se têm o modo de sincronização ativo. Se não conseguir realizar a ligação, reinicie os
auriculares ou o seu dispositivo ou limpe o histórico de ligação e tente novamente.
Devido às características de ligação do sinal Bluetooth, em situações de interferências de
sinal eletromagnéticas de 2,4 GHz, é possível que a ligação se perca em alguns momentos
ou que não reproduza som.

Advertencia
1. Não desmonte, não repare ou modifique o produto em nenhuma situação, correndo o
risco de incêndio ou destruição completa.
2. Não exponha o produto a situações onde a temperatura é demasiado baixa ou demasiado alta (abaixo dos 0ºC ou acima dos 45ºC)3. Mantenha o indicador do produto afastado das crianças e animais enquanto estiver a ser
utilizado.
4. Não utilize o produto durante tempestades já que poderá provocar um mau funcionamento do produto e aumentar o risco de descargas elétricas.
5. Não limpe o produto com álcool ou líquidos voláteis.
6. Evite qualquer contacto com líquidos.
7.

Uma excessiva pressão sonora dos auriculares pode causar perda de audição.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
A presente, Liesheng Inc., declara que o tipo de equipamento radioelétrico TWSEJ02LM cumpre
com a Diretiva 2014/53/UE. Encontrará o texto completo da declaração de conformidade da UE
no link: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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ATENÇÃO
RISCO DE EXLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTÍTUIDA DE FORMA INCORRETA.
DEITE FORA AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Para prevenir possíveis problemas auditivos, não utilizar o volume elevado durante perídoso prolongados.

Informação sobre REEE
Todos os produtos que contenham este símbolo são classificados como resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE segundo a diretiva 2012/19/UE) e não
devem ser misturados com os resíduos domésticos sem classificação. Deve ser protegida a saúde pública e o meio ambiente, entregando estes equipamentos num ponto
de recolha de reciclagem para resíduos elétricos e eletrónicos, indicados pelo governo ou pelas autoridades locais. A sua correta eliminação e respetiva reciclagem irão
ajudar a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública. Para saber mais informações sobre os pontos de recolha, contacte as suas autoridades locais.
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