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Aviso: o uso do fone de ouvido pode reduzir a sua 
capacidade de ouvir sons externos. Não use o fone 
de ouvido em ambientes onde a sua segurança pode 
estar em risco.

Ao fazer chamadas, ajuste o fone de ouvido para 
que o microfone está voltado para sua boca. Isso 
garantirá que os sons são ouvidos com clareza e que 
o microfone está exposto. 

Ligue o seu dispositivo Bluetooth e procure por "Mi
Bluetooth Headset mini", clique nele para conectar
(a luz azul permanecerá acesa por aproximada -
mente 1 segundo).

Enquanto estiver no modo de carregamento, 
pressione e segure o botão botão multi-funções 
por 3 segundos.

Na primeira vez em que ligar o fone de ouvido, será 
diretamente no modo de emparelhamento (a luz 
azul pisca rapidamente); para emparelhar 
novamente, pressione e segure o botão 
multi-funções até a luz azul começar a piscar 
rapidamente,  significa que entrou no modo de 
emparelhamento.

Quando a bateria estiver fraca, coloque o fone de 
ouvido no estação de carregamento (verifique se os 
pinos de carregamento de metal estão conectados 
corretamente). Durante o carregamento, a luz fica 
vermelha constantemente e quando está 
totalmente carregada fica azul.

Quando o fone de ouvido estiver desligado, 
pressione e segure o botão multi-funções por 2 
segundos (a luz azul acenderá).

Quando o fone de ouvido estiver ligado, pressione e 
segure o botão multi-funções por aproximada -
mente 3 segundos (a luz vermelha acenderá).

Quando estiver a receber uma chamada, pressione o 
botão multi-funções.

No modo de espera, pressione duas vezes o botão 
multi-funções.

Quando estiver a receber uma chamada, pressione e 
segure o botão multi-funções por aproximadamente 
1 segundo.

Coloque delicadamente o fone no canal do ouvido 
para que o fone de ouvido esteja seguro e não se 
mova facilmente.

Ao reproduzir música, pressione o botão multi-funções
para play/pausa.

1. Conecte o primeiro dispositivo, depois desligue o  
bluetooth do fone de ouvido.

2. Pressione e segure o botão multi-funções por 5 
segundos para mais uma vez entrar em modo de 
emparelhamento (a luz azul piscará rápido). Depois, 
procure por “Mi Bluetooth Headset mini” no segundo 
dispositivo e conecte-o.

3. Após o segundo dispositivo estar conectado, precisa 
con�rmar a conecção Bluetooth no primeiro dispositivo 
outra vez. Vai ter assim dois dispositivos conectados.
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Atender chamadas de dois dispositivos e alternar entre 
chamadas

Ao receber uma chamada de um dispositivo, pressione 
o botão multi-funções para atender a chamada.
Se receber uma chamada de outro dispositivo, 
pressione duas vezes o botão multi-funções; isto irá 
colocar a primeira chamada em espera e trocar para a 
segunda chamada. Ao pressionar duas vezes o botão 
multi-funções, consegu alternar livremente entre as 
duas chamadas.

Alterne entre o fone de ouvido
e outro dispositivo

Durante a chamada pressione e espere o botão 
multi-funções por aproximadamente 1 segundo para 
trocar de dispositivo.

Mudo

Durante a chamada, pressione duas vezes o o botão 
multi-funções para silenciar/não silenciar a chamada.



Especi�cações
Nome: Mi Bluetooth Headset mini       
Modelo: LYEJ05LM
Capacidade da bateria: 40 mAh
Tempo de carregamento: Aprox. 1 hora 
Max. Output Power: +9 dBm
FP de operação: 2401 - 2480 MHz
Conecção Wireless: Bluetooth 4.1
Tipo de Bateria: Li-ion bateria de polímero
Per�s Bluetooth: HFP/A2DP/ HSP/AVRCP
Tempo Máximo de Reprodução: Aprox. 3 horas
Peso: 12.2 g                           
Tempo em Standby: 60 horas
Alcanse Wireless: 10 m

Características do Produto

Bluetooth 4.1

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por :  Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 
(uma empresa Mi Ecossistema)
Endereço: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase

 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5
 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District,

 Dongguan City, Guangdong, China.
Suporte Online: www.mi.com/service
Para mais informações visite www.mi.com
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Este produto usa Bluetooth 4.1 e é 
compatível com a maioria dos telefones 
convencionais e tablets.

Este produto combina CSR Bluetooth 
chio com acessórios importados para 
garantir um desempenho con�ável do 
Bluetooth.

1. Certi�que-se de carregar completamente o produto 
na primeira vez que o usar.
2. Carregue o produto quando não for utilizado por 
mais de 2 semanas.
3. Use apenas carregadores certi�cados fornecidos por 
fabricantes quali�cados.
4. Se o seu dispositivo não conseguir localizar o Mini 
fone de ouvido Bluetooth Mi, veri�que se o fone de 
ouvido está no modo de emparelhamento. O fone de 
ouvido será desligado se não emparelhar por muito 
tempo. Reinicie o dispositivo ou o fone de ouvido ou 
reinicie o fone de fábrica, se ocorrer algum erro no 
programa.

1. Não desmonte ou configure o produto em caso de 
incêndio; a punção eletrónica pode dani�car 
completamente o produto.
2. Não exponha o produto em ambientes onde a 
temperatura seja extrema (abaixo de 0ºC ou superior a 
45ºC).
3. Mantenha o indicador LED longe dos olhos de 
crianças ou animais.
4. Não use o produto durante tempestades. Uma 
tempestade pode causar mau funcionamento do 
produto e resultar em um risco aumentado de choque 
elétrico.
5. Não limpe o produto com óleo e outro líquido volátil.
6. Mantenha longe de água ou outro líquido.

A Liesheng Inc. declara que o tipo de equipamento de 
rádio LYEJ05LM está em conformidade com a Diretiva 
2014/53/EU. O texto completo da declaração EU de 
conformidade está disponível no seguinte endereço na 
Internet:

Além disso, para um sistema de som portátil, as 
instruções devem incluir um aviso de que a pressão 
sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar 
perda auditiva.

Descarte correto deste produto. Esta marcação 
indica que este produto não deve ser 
descartado com outros resíduos domésticos 
em toda a EU. Para evitar possíveis danos ao 
meio ambiente ou à saúde humana 

decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, 
recicle-o com responsabilidade para promover a 
reutilização sustentável reutilização sustentável de 
recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, 
use os sistemas de devolução e coleta ou entre em 
contato com o revendedor onde o produto foi 
adquirido. Eles podem levar este produto para 
reciclagem ambientalmente segura.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 
das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas 
condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar 
interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve 
aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferências que possam causar operação indesejada.
Alterações ou modi�cações não aprovadas 
expressamente pela parte responsável pela 
conformidade podem anular a autoridade do usuário 
para operar o equipamento. Este equipamento foi 
testado e considerado em conformidade com os limites 
para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a 
Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados 
para fornecer proteção razoável contra interferências 
prejudiciais em uma instalação residencial. Este 
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de 
acordo com as instruções, poderá causar interferência 
prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não 
há garantia de que a interferência não ocorra em uma 
instalação especí�ca. Se este equipamento causar 
interferência prejudicial à recepção de rádio ou 
televisão, que pode ser determinada desligando e 
ligando o equipamento, o usuário é incentivado a 
tentar corrigir a interferência por um

ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o 
receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um 
circuito diferente daquele ao qual o receptor está 
conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em 
rádio / TV para obter ajuda.

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


