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Carregamento
Como carregar os earphones
Quando os earphones estão colocados dentro do estojo de carregamento, eles vão 
carregar automáticamente.
Como carregar o estojo de carregamento

carregamento estiver completo.
Nota: Antes do primeiro uso, os earphones estão desativados. Para os activar, 
coloque-os no estojo de carregamento e em seguida pressione o botão ON/OFF. 
Recomendamos carregar totalmente antes de utilizar os earphones pela primeira 
vez.

Nível de Bateria

Quando os earphones estão a carregar.
Quando tirar os earphones fora do estojo de carregamento ou dos ouvidos.

de bateria é baixo e deve ser carregado imediatamente.
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Abra a tampa da caixa de carregamento ou pressione o botão de função se a tampa 
do estojo estiver fechada:
Quando a luz indicadora da caixa de carregamento permanece acesa por 5 

nível da bateria do earphone é baixo e deve ser carregado imediatamente.

Como Ligar

Ao abrir o estojo de carregamento, os earphones vão-se ligar automaticamente.

Como Colocar o Earphone no Ouvido

Tire os earphones do estojo de carregamento e insira-os nas orelhas de acordo com 
as marcas esquerda (L) e direita (R).
Pode trocar para uma ponta de silicone de tamanho diferente para encontrar as que 
mais lhe agradam.

Nota: Depois de usar os earphones coloque-os de volta no estojo de carregamento.
Isso irá aumentar a sua vida útil e ajuda a evitar perdas.
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Accessórios

Estojo de Carregamento Earphones

 USB Type-C 
Cabo de CarregamentoManual do Utilizador

Pontas de Silicone × 3 pairs 
(XS, S and L)
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CE

Por este meio, a Tiinlab declara que o tipo de equipamento de rádio Mi True Wireless 
Earphones está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da 
declaração UE de conformidade está disponível no seguinte site:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html 

WEEE

Todos os produtos com esse símbolo são resíduos elétricos e equipamentos 
eletrónicos  (WEEE como na diretriz 2012/19/EU), não deve ser misturado com lixo 
doméstico indiferenciado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o 
meio ambiente ao entregar o seu equipamento a um ponto de recolha designado 
para a reciclagem de resíduos elétricos e equipamentos eletrónicos, nomeados pelo 
governo ou pelas autoridades locais.
A eliminação e reciclagem correctas ajudarão a evitar potenciais consequências para 
o ambiente e saúde humana. Entre em contato com o instalador ou com as 
autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e 
condições dos pontos de recolha.

Conexão

Conectar os earphones a um novo dispositivo
Coloque os earphones no estojo de carregamento, pressione e segure o botão de 
ON/OFF por 2 segundos. A luz indicadora do estojo de carregamento começará a 
piscar, indicando que os earphones estão prontos para serem conectados.
Ative o Bluetooth do dispositivo, localize e conecte-se ao "Mi True Wireless 
Earphones". Se uma senha for solicitada, digite "0000".
Conectar a dois dispositivos
Coloque um dos earphones no estojo de carregamento, pressione e segure o 
botão ON/OFF por 2 segundos. Use o dispositivo A para procurar e conectar ao 
earphone.
Depois que o primeiro earphone estiver conectado ao dispositivo A, retire-o do 
estojo de carregamento. Agora coloque o segundo earphone no estojo de 
carregamento, pressione e segure o botão ON/OFF por 2 segundos. Use o 
dispositivo B para procurar e conectar ao earphone. Assim conectará cada 
earphone a um dispositivo separado.
Nota: Antes de usar esta função, o histórico de conexão de cada earphone precisa 
ser limpo.
Conexão interrompida
Se o Bluetooth do dispositivo estiver desligado, ou se os earphones estiverem fora 
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Precauções de Segurança

Não exponha as baterias ou os packs de bateria a calor excessivo, como luz do sol, 
fogo ou algo semelhante.

de alcance, os earphones entrarão automaticamente em modo de espera. Se os 
earphones permanecerem desconectados de um dispositivo por 10 minutos, 
irão entrar em modo de suspensão. Quando voltar a colocar os earphones nos 
ouvidos, estes entrarão em modo de espera.

Conexão automática
Enquanto os earphones estiverem no estojo de carregamento, a abertura do 
estojo fará com que os earphones se conectem automaticamente ao dispositivo 
Bluetooth usado mais recentemente. Se nenhum histórico de conexão for 
detectado ou se os earphones não conseguirem se conectar a qualquer 
dispositivo Bluetooth, entrarão automaticamente em modo de espera.
Nota: Se os earphones não se puderem conectar automaticamente a um 
dispositivo, vai ser necessário conectar manualmente os earphones ao 

Limpar histórico de conexão

Coloque os earphones no estojo de carregamento.
Pressione e segure o botão ON/OFF do estojo de carregamento por pelo menos 
10 segundos. Quando a luz indicadora permanecer acesa, solte o botão.
Os earphones serão reiniciados e entrarão no modo de emparelhamento. O 
histórico de conexão anterior foi limpo.

Visão Geral

Chamadas recebidas
Toque suavemente em um dos earphones duas vezes 
para atender / rejeitar chamadas.

Assistente de Música e Voz
Enquanto usar os dois earphones:
Bata levemente no fone de ouvido direito (R) duas 
vezes para tocar / pausar a música.
Bata gentilmente no fone esquerdo (L) duas vezes para 
acessar o assistente de voz.
Ao retirar um dos earphones, automaticamente irá 
pausar a música.
Enquanto usar um earphone:
Bata suavemente no fone de ouvido duas vezes para 
reproduzir / pausar a música.

Cancelamento de ruído ativo
Ao usar os earphones, pressione e segure um dos 
earphones por 3 segundos, ouvirá um sinal sonoro 
para indicar se o cancelamento de ruído ativo está 
ativado ou desativado.

Porta de Carregamento: USB Type-C
Coneção Wireless: Bluetooth 4.2

Earphones' Tempo de Bateria (sem o estojo): 3 h
(a 80 % do volume)
Tempo de Bateria total (com estojo de
carregamento): 10 h  (a 80 % do volume)

1.

2.
3.

Nota: 
A função de assistente de voz requer suporte ao dispositivo e o assistente de voz 
precisa ser autorizado no dispositivo.
O cancelamento de ruído ativo é desativado automaticamente durante as 
chamadas telefónicas.
Encontre a ponta de silicone que se encaixa melhor para conseguir uma melhor 
experiência de audição.

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

Exp

Modelo: TWSEJ01JY
Peso Líquido: 58 g
Tempo de carregamento: 1 h
Impedância: 16 Ω
Entrada: 5 V      1.1 A
Alcance Wireless: 10 m

Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
                                   (a Mi Ecosystem company)
Morada: Tianliao Building 1407, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street,
                  Nanshan District, Shenzhen

Para obter mais informações sobre a garantia, visite www.jpdi.pt/mi
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