
Visão Geral
As seguintes funções podem ser usadas nos dois 
fones de ouvido:
Atender/Desligar chamadas
Toque suavemente em qualquer um dos fones de 
ouvido para atender ou desligar as chamadas.

Rejeitar uma chamada
Pressione e segure o painel de toque por 1 
segundo para rejeitar uma chamada.
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Os fones de ouvido vêm com as pontas de silicone 
do tamanho M já instaladas. Pode mudar para o 
tamanho S ou L se o tamanho instalado não se 
adequar ao seu ouvido. O uso de fones de ouvido 
pode reduzir a percepção de sons externos. Não use 
fones de ouvido em ambientes que possam 
ameaçar a segurança. Recomenda-se usar apenas 
um fone de ouvido ao ar livre.

Insira delicadamente o fone no canal auditivo, 
certificando-se de que não sai facilmente ao abanar 
a cabeça.

Por favor, preste atenção ao ajustar o fone de ouvido 
para que o microfone fique exposto durante as 
chamadas.
Durante as chamadas, aponte o microfone dos 
fones de ouvido em direção à sua boca para 
melhorar a chamada.

Antes de usar o dispositivo, retire o plástico 
protetor  dos pontos de contato dos fones para 
carregá-los completamente assim como a caixa 
de carregamento. Use um cabo de carregamento 
USB para carregar a caixa de carregamento.

Quando a bateria dos fones estiver fraca, ouvirá 
uma mensagem de voz. Coloque os fones na 
caixa, o indicador fica vermelho durante o 
carregamento e branco quando estiver totalmente 
carregado, apaga-se após 1 minuto.

Nível da bateria da
caixa de carregamento Indicador de Estado

Pouca Bateria

Descarregado

Totalmente
Carregado

O indicador da caixa fica a piscar
uma luz vermelha a cada 3 seg.
Coloque os fones na caixa de
carregamento. O indicador dos fones
fica vermelho após 10 seg e apaga
quando os fones forem desligados.
O indicador fica branco quando a caixa
está totalmente carregada, e desliga-se
quando quando se desconecta a
caixa.

Depois de remover os fones da caixa de 
carregamento, ele liga automaticamente. 
Enquanto os fones estiverem desligados, 
pressione e segure o painel de toque por 1 seg até 
o indicador ficar branco.

Desligar
Depois de colocar os fones na caixa, eles desligam 
automaticamente. Quando os fones estiverem 
ligados, pressione e segure o painel de toque por 5 
segundos até o indicador ficar vermelho.
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Conecção automática: Remova os dois fones de 
da caixa de carregamento simultaneamente e 
aguarde 2-3 segundos para que os fones se 
liguem automaticamente. Quando o indicador do 
fone direito pisca lentamente em branco, pode 
procurar por "Mi True Wireless Earbuds_R" nas 
configurações de Bluetooth do seu dispositivo. Se 
não conseguir emparelhar os fones, coloque-os na 
caixa e repita as etapas anteriores. Após o 
emparelhamento pela primeira vez, o fone 
conecta-se automaticamente ao dispositivo 
emparelhado anteriormente (o Bluetooth está 
ativado) quando ativado. Nota: Todos os fones 
foram redefinidos na fábrica e podem ser 
emparelhados diretamente com um dispositivo.

Conecção automática: Remova um fone da 
caixade carregamento e aguarde até o fone ligar 
automaticamente. O indicador do fone vai pisca 
rapidamente em branco e depois pisca lentamente 
em branco. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo e 
procure "Mi True Wireless Earbuds_R" ou "Mi True 
Wireless Earbuds_L", em seguida emparelhe o seu 
dispositivo com o fone direito ou esquerdo 
correspondente. Após o emparelhamento bem 
sucedido, o fone de ouvido conecta-se automati-
camente ao dispositivo emparelhado 
anteriormente (o Bluetooth está ativado) quando 
ativado. Nota: O fone de ouvido esquerdo (L) tem 
um tempo de conexão automática relativamente 
longo.

Conexão manual: Quando os fones estão desligados, ligue 
manualmente os dois fones de ouvido. Ambos os 
indicadores piscarão rapidamente em branco, o indicador 
do fone do ouvido direito piscará branco após a conexão 
entre os fones ter sido estabelecida. Ative o Bluetooth do 
seu dispositivo e conecte ou emparelhe seu dispositivo 
com fones de ouvido.

Conexão manual: quando os fones estão 
desligados, ligue manualmente um dos fones de 
ouvido. Quando o indicador pisca lentamente em 
branco, ligue o Bluetooth do seu dispositivo e 
emparelhe o fone com o dispositivo.

Fazer Reset aos fones
Se os fones não se puderem conectar 
corretamente, execute as seguintes etapas para 
redefinir: - Remova os fones da caixa de 
carregamento e verifique se estão desligados.
- Pressione e segure o painel de toque nos dois 
fones de ouvido por aproximadamente 15 
segundos.
- Depois do indicador piscar alternadamente em 
vermelho e branco três vezes por duas vezes, solte 
o painel e coloque os fones de ouvido de volta na 
caixa de carregamento.
- Exclua os fones da lista de dispositivos 
emparelhados no seu dispositivo e, em seguida, 
emparelhe-os com o seu dispositivo novamente.

Play/Pausa de música
No modo de espera, toque suavemente no painel 
para reproduzir/pausar a música. Nota: Tem de ter 
um music player em execução em segundo plano.

Ativar o Assistente de voz
No modo de espera, toque suavemente no painel 
de toque duas vezes para ligar o assistente de voz 
Nota: As funções do assistente de voz e de 
ativação rápida devem ser suportadas e ativadas 
no seu dispositivo.

Atender uma segunda chamada/alternar entre 
chamadas
Nas chamadas recebidas, toque suavemente num 
dos fones para atender a chamada. Durante uma 
chamada, toque suavemente num dos fones para 
atender a segunda chamada recebida. Toque 
suavemente em um dos fones duas vezes para 
alternar entre as duas chamadas. e

Trocar entre fones de ouvido e dispositivo
Durante uma chamada, mantenha pressionado o 
painel de toque por 1 segundo para alternar entre 
os fones de ouvido e o telefone. 

Ativar/desativar som
Durante as chamadas, toque suavemente no 
painel de toque duas vezes para ativar / desativar 
o som.



Para obter mais informações, acesse 
www.mi.com.
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Fabricado por: Dongguan Lisheng Electronic Co., 
Ltd. (uma empresa Mi Ecosistema) 
Endereço: Suite 1303, 1305 e 1306, 13/F , Project 
Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech 
Park, No.5 Longxi Road, Zhouxi Xommunity, 
Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, 
China.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e 
guarde-o para referência futura.

Temperatura de armazenamento: 0ºC até 45ºC
Temperatura de operação: 0ºC até 45ºC
Vida de serviço: 1 ano

Atender uma segunda chamada/alternar entre 
chamadas
Nas chamadas recebidas, toque suavemente num 
dos fones para atender a chamada. Durante uma 
chamada, toque suavemente num dos fones para 
atender a segunda chamada recebida. Toque 
suavemente em um dos fones duas vezes para 
alternar entre as duas chamadas. e

Trocar entre fones de ouvido e dispositivo
Durante uma chamada, mantenha pressionado o 
painel de toque por 1 segundo para alternar entre 
os fones de ouvido e o telefone. 

Ativar/desativar som
Durante as chamadas, toque suavemente no 
painel de toque duas vezes para ativar / desativar 
o som.

Especificações
Nome: Mi True Wireless Earbuds
Modelo: TWSEJO2LM
FP de operação: +4 dBM
Potência Máxima de Saída: 2402-2480 MHZ

Earbuds
Dimensões: 23 x 14.5 x 13 mm
Alcance: 10 m (num ambiente livre de obstáculos)

Capacidade da Bateria: 43 mAh (por earbud)
Entrada: 5V = 100 mA 
Tempo de Carregamento: Aprox. 1.5h 
Tempo em Standby: 150h
Tipo de Bateria: Polímero de lítio
Conectividade Wireless: Bluetooth 5.0
Perfil Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Tempo de Reprodução: Aprox. 4 h

Caixa de Carregamento
Dimensões: 62 x 42 x 26 mm 
Entrada: 5V = 300 mA 
Saída: 5V = 150 mA 
Tempo de Carregamento: Aprox. 2.5h 
Capacidade da Bateria: 300 mAh
Tipo de Bateria: Polímero de lítio

Características

As ilustrações do produto, acessórios e interface 
do utilizador no manual do utilizador são apenas 
para referência. O produto e as funções reais 
podem variar devido a aprimoramentos do 
produto.

Precauções

Notas
1.Carregue totalmente o produto antes de o usar 
pela primeira vez. 
2. Se o produto não for utilizado por mais de 2 
semanas, é recomendável carregar o produto 
antes de usá-lo.
3. Use apenas carregadores certificados 
fornecidos por fabricantes qualificados.
4. A função de emparelhamento será desativada 
se os fones não forem usados por um longo 
periodo de tempo. Se o seu dispositivo não 
encontrar os fones, verifique se eles estão no 
modo de emparelhamento. Quando não conseguir 
emparelhar os fones com o dispositivo, tente 
reiniciar os fones ou o dispositivo ou limpe o 
histórico de emparelhamento e tente emparelhar 
novamente.

Devido às características de conexão do sinal 
Bluetooth, em ambientes densos com interferên-
cias de sinal eletromagnético de 2,4 GHz, pode 
haver desconexões ocasionais ou nenhum som.

Aviso
1. Não desmonte, repare ou modifique o produto 
por qualquer motivo, isso pode causar incêndio ou 
até destruir completamente o produto.
2. Não exponha o produto a ambientes onde a 
temperatura esteja muito baixa ou muito alta 
(abaixo de 0 ° C ou acima de 45 ° C).
3. Mantenha o indicador do produto longe dos 
olhos de crianças e animais enquanto estiver em 
uso.
4. Não use este produto durante trovoadas. 
Tempestades podem causar mau funcionamento 
do produto e aumentar o risco de choques 
elétricos.
5. Não limpe este produto com álcool ou outros 
líquidos voláteis.
6. Evite qualquer contato com líquidos.
7. Pressão sonora excessiva dos fones de ouvido 
pode causar perda auditiva.

Bluetooth 5.0, compatível com a 
maioria dos dispositivos habilitados 
para Bluetooth no mercado

Operado por toque para uma 
experiência aprimorada do utilizador.
 

Função de armazenamento e 
carregamento 2 em 1.

Design sem fios.

Declaração de conformidade da UE
A Liesheng Inc. declara que o tipo de equipamento 
de rádio WSO2 está em conformidade com a 
Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da 
declaração UE de conformidade está disponível no 
seguinte endereço da Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/ 
declaração.html

CUIDADO
RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR 
SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. 
DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO 
COM AS INSTRUÇÕES.

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça 
em altos níveis de volume por longos períodos.


