
Como começar Carregar Funcionalidades

Manual de Utilizador 
Mi Sports Bluetooth Earphones

Visite www.jpdi.pt/mi para obter mais informações.

Atender chamadas
Prima o botão multifunções uma vez quando a luz ficar 
branca e começar a piscar.

Rejeitar chamadas
Prima sem soltar o botão multifunções quando a luz ficar 
branca e começar a piscar.

Quando a bateria estiver fraca, a luz irá ficar vermelha e 
começar a piscar. O dispositivo irá igualmente emitir um 
sinal sonoro.

As pontas médias são adequadas para a maioria das pessoas, 
experimente-as antes de selecionar um tamanho diferente.

Mova o microfone para junto da boca durante conversas 
telefónicas para melhorar o som.

Procure «Mi Sports Bluetooth Earphones» entre os 
dispositivos apresentados no seu telemóvel e faça 
a ligação. 

a. Selecionar e instalar as pontas

Os auscultadores estão prontos para ser emparelhados 
quando são utilizados pela primeira vez. Para emparelhar 
novamente, prima sem soltar o botão até a luz ficar branca 
e começar a piscar. 
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Vermelho e branco

Repor as predefinições

Quando os auscultadores estiverem a carregar, prima 
sem soltar o botão multifunções até a luz começar a 
piscar com a cor vermelha e branca. 

Coloque o gancho de ouvido por trás da orelha e insira o 
auscultador no canal auditivo. Ajuste o dispositivo 
rodando-o até encontrar a posição correta. 
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b. Ajustar o auscultador c. Emparelhar com o telemóvel



Aceitar chamadas de dois telemóveis e alternar entre as 
chamadas

Quando receber uma chamada no segundo telemóvel 
enquanto está a meio de uma chamada no primeiro 
telemóvel, prima duas vezes o botão multifunções para 
colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda 
chamada. Prima duas vezes o botão multifunções sempre que 
quiser alternar entre as chamadas.

Alternar entre os auscultadores e o telemóvel

Prima sem soltar o botão multifunções durante 1 segundo 
enquanto está a meio de uma chamada para alternar entre os 
auscultadores e o telemóvel.  

Reprodução/Pausa  

Prima o botão multifunções quando estiver no modo inativo 
para reproduzir música, prima novamente para colocar na 
pausa.

Assistente de voz  

Prima sem soltar o botão multifunções durante 1 segundo 
para ativar o assistente de voz do seu telemóvel (por exemplo, 
Siri).

Ligar dois telemóveis

1. Ligue o primeiro telemóvel e desligue os auscultadores.

2. Prima sem soltar o botão até a luz ficar branca e começar a 
piscar. Procure «Mi Sports Bluetooth Earphones» entre os 
dispositivos apresentados no segundo telemóvel e faça a 
ligação.

3. Quando o segundo telemóvel estiver ligado, confirme a 
ligação no primeiro telemóvel.

Colocar no silêncio

Prima duas vezes o botão multifunções durante uma 
chamada telefónica.

Remarcação do número da última chamada

Prima duas vezes o botão multifunções no modo inativo.
Nota: Esta funcionalidade pode funcionar de forma diferente 
em algumas operadoras de telecomunicações.

Características do produto

Primeiro telemóvel

Segundo telemóvel

O Bluetooth 4.1 é compatível com a 
maioria dos telemóveis e tablets

Chip Bluetooth CSR

Ganchos de ouvido otimizados para a 
prática desportiva

Tecnologia áudio aptX

Prima duas vezes

Prima duas vezes

BLUETOOTH

BLUETOOTH

Bluetooth On

AM

Apoio online: www.mi.com/service
Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem Company)
Morada: Guangdong Province, Dongguan City, South District, 
Gaosheng Technology Park North Area, 
Building B, Floor 5, China

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter 
mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: 
www.jpdi.pt/mi

5. Aviso Legal para Utilizadores dos EUA 
USA – Federal Communications Commission (FCC)
Este dispositivo recebeu a ID FCC que se segue atribuída 
pela Federal Communications Commission (FCC).
ID FCC: 2AFZY-YDLYEJ0LM

Aviso de exposição à RF
• Este equipamento tem de ser instalado e operado em 
conformidade com as instruções fornecidas e as antenas 
utilizadas para este transmissor têm de ser instaladas de 
modo a existir uma distância de separação de, pelo menos, 20 
cm em relação a todas as pessoas e não podem ser 
colocadas ou operadas em conjunto com qualquer outra 
antena ou transmissor. As instruções de instalação da antena 
e as condições de utilização do transmissor têm de ser 
fornecidas aos utilizadores finais e instaladores para satisfazer 
os requisitos de conformidade relativos à exposição à RF.

1. Declaração de Conformidade CE

2. Informações Relativas à Eliminação e Reciclagem de 
REEE

A Xiaomi Communications Co., Ltd. declara, por 
este meio, que este equipamento está em 
conformidade com as Diretivas e Normas 
Europeias aplicáveis, bem como as respetivas 
alterações às mesmas.

Eliminação correta deste produto. Este símbolo 
indica que este produto não deve ser eliminado 
juntamente com o lixo doméstico em toda a UE. 

Para evitar possíveis efeitos nocivos no meio ambiente ou na 
saúde humana causados pela eliminação não controlada de 
resíduos, recicle este produto de forma responsável de 
modo a promover a reutilização sustentável dos recursos 
naturais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os 
sistemas de devolução e recolha disponíveis ou entre em 
contacto com o revendedor onde o produto foi adquirido, o 
qual irá encarregar-se da reciclagem deste produto de forma 
segura para o meio ambiente.

3. Aviso Legal para Utilizadores da UE
A Xiaomi Communications Co., Ltd. declara, por este meio, 
que este equipamento sem fios está em conformidade com 
os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 1999/5/CE. (Para obter mais informações, consulte a 
base de dados Doc RN).

4. Declaração de Conformidade da Federal 
Communications Commission
Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Parte 
15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às 
duas condições que se seguem:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e
(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado.

Especificações
Nome do produto: Mi Sports Bluetooth Earphones 
Tamanho: 27×29×30 mm
Tempo de carregamento: 2 horas
Tempo de inatividade: 280 horas
Versão Bluetooth: 4.1
Tipo de bateria: Polímero de iões de lítio
Modelo: YDLYEJ01LM
Peso: 18 g
Intervalo de funcionamento: 10 m
Tempo máximo de reprodução: 7 horas
Capacidade da bateria: 100 mAh
Perfis de Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP 
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