Mi True Wireless Earbuds
Manual Utilizare
Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare
și păstrați-l pentru referințe viitoare

Descrierea Produsului
Carcasa de încărcare

Port de încărcare

Ace de încărcare

Carcasă
de încărcare

Indicator
de încărcare

Căști

Panoul tactil
Indicator
Microfon
Vârful urechii
Căștile vin în dimensiunea M, însă puteți alege dimensiunile S sau L,
dacă dimensiunea instalată nu se potrivește cu urechea.
Folosirea căștilor poate reduce percepția sunetelor externe. Nu folosiți
căști în medii care pot pune în pericol siguranța. Se recomandă să
folosiți o singură cască atunci când vă aflați în aer liber.
Utilizare
Introduceți cu grijă casca în
canalul urechii, asigurați-vă că nu
se balansează ușor atunci când
mișcați capul.

Vă rugăm să aveți grijă să ajustați
casca astfel încât microfonul să
fie în exterior în timpul preluării
apelurilor.
În timpul apelurilor, îndreptați
microfonul căștii spre gura dvs.
pentru a face apelul mai clar.

Încărcare
Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție
din punctele de contact ale căștilor pentru a le încărca complet,
împreună cu carcasa de încărcare aferentă. Utilizați un cablu USB
pentru a încărca carcasa de încărcare.

Folie de protecție

Nivelul bateriei carcasei Status indicator
de încărcare
Nivel scăzut al bateriei Indicatorul carcasei de încărcare afișează o
lumină roșie intermitentă la fiecare 3 secunde
Baterie epuizată
Plasați casca în carcasa de încărcare.
Indicatorul căștii va afișa o lumină verde după
10 secunde și se oprește odată ce casca este
oprită.
Baterie complet
Indicatorul carcasei de încărcare afișează
încărcată
o lumină albă, care se oprește atunci când
carcasa de încărcare este deconectată de la
alimentare.
Când nivelul bateriei căștilor este scăzut, veți auzi un mesaj vocal.
Puneți cască în caseta de încărcare, indicatorul este roșu în timpul
încărcării și se transformă în alb odată încărcat complet, apoi se stinge
după 1 minut.

Pornirea
După ce scoateți casca din caseta
de încărcare, aceasta se activează
automat. În timp ce casca este oprită,
apăsați și mențineți apăsat pe panoul
tactil timp de 1 secundă până când
indicatorul devine alb.

Apăsați și
mențineți apăsat
timp de 1 secundă

Oprirea
După ce plasați casca în carcasa
de încărcare, aceasta se oprește
automat. Când sunetul este pornit,
apăsați și mențineți apăsat pe panoul
tactil timp de 5 secunde până când
indicatorul devine roșu.

Apăsați și
mențineți apăsat
timp de 5 secunde

Utilizare dublă a căștilor
Apăsați și
Conexiune automată: îndepărtați
mențineți apăsat
simultan căștile din carcasa de
timp de 1 secundă
încărcare și așteptați 2 - 3 secunde
pentru pornire
pentru ca acestea să se activeze
automat. Când indicatorul căștii
drepte afișează o lumină intermitentă
albă, puteți căuta „Mi True Wireless
Earbuds_R” în setările Bluetooth ale
dispozitivului.
Dacă nu puteți conecta căștile, puneți-le înapoi în carcasă și repetați
pașii precedenți. După prima conectare cu succes, casca se va conecta
automat la dispozitivul asociat anterior (Bluetooth-ul este activat) atunci
când este pornită.
Notă: Toate căștile au fost resetate în fabrică și pot fi asociate direct
cu un dispozitiv.
Conexiune manuală: când sunt oprite căștile, porniți manual ambele
căști. Ambii indicatori vor afișa o lumină rapidă albă, iar apoi indicatorul
căștii drepte va afișa o lumină lentă albă, după ce a fost stabilită
conexiunea între căști. Activați Bluetooth-ul dispozitivului dvs., apoi
conectați-vă sau asociați dispozitivul cu căștile.

Utilizarea unei singure căști
Conexiune automată: scoateți o
cască din carcasa de încărcare și
așteptați ca aceasta să se activeze
automat. Indicatorul căștii va afișa
o lumină rapidă albă, care apoi va
scădea în intensitate.

Apăsați și
mențineți apăsat
timp de 1 secundă
pentru pornire

Activați Bluetooth-ul dispozitivului dvs. și căutați Mi True Wireless
Earbuds_R sau Mi True Earbuds Wireless_L, apoi asociați dispozitivul
cu casca dreapta sau cea stânga. După prima conectare cu succes,
casca se va conecta automat la dispozitivul asociat anterior (Bluetoothul este activat) atunci când este pornită.
Notă: Casca stângă (L) are un timp de conectare automat relativ lung.
Conexiune manuală: când sunt oprite căștile, porniți manual una dintre
căști. Atunci când indicatorul afișează o lumină lentă, albă, activați
Bluetooth-ul dispozitivului dvs., apoi conectați-vă dispozitivul cu casca.
Resetați căștile
Dacă căștile nu se pot conecta corect, urmați următorii pași pentru
resetare: Scoateți cască din carcasa de încărcare și asigurați-vă că
sunt oprite. Apăsați și mențineți apăsat pe panoul tactil de pe ambele
căști pentru aproximativ 15 secunde. După ce indicatorul afișează
alternativ o lumină roșie și albă de trei ori luați degetul de pe panou
și așezați căștile înapoi în carcasa de încărcare. Ștergeți căștile de pe
lista dispozitivelor conectate a dispozitivul dvs., apoi conectați-le din
nou.
Prezentarea generală a funcțiilor
Următoarele funcții pot fi folosite pentru ambele căști:
Prelua/încheia apeluri
Atingeți ușor oricare dintre căști pentru
a prelua / încheia apeluri.

Atingeți ușor

Respingere apeluri
Apăsați și mențineți apăsat panoul
tactil timp de 1 secundă pentru a
respinge un apel.
Redare / Întrerupe muzică
În modul standby, atingeți ușor panoul
tactil pentru a reda / întrerupe muzică.
Notă: Un player de muzică trebuie să
ruleze pe fundal.
Porniți asistent vocal
În modul standby, atingeți ușor panoul
tactil de două ori pentru a porni
asistentul vocal.
Notă: Funcția de asistent vocal și
trezire rapidă trebuie să fie acceptată
și activată pe dispozitiv.

Apăsați și
mențineți apăsat
timp de 1 secundă

Atingeți ușor

Atingeți de
două ori

Răspundeți la un al doilea apel / Comutați între apeluri
La apelurile primite, atingeți ușor una dintre căști pentru a răspunde.
În timpul unui apel, atingeți ușor una dintre căști pentru a răspunde celui
de-al doilea apel. Atingeți ușor oricare dintre căști de două ori pentru a
comuta între cele două apeluri.
Comutați între Căști și Dispozitiv
În timpul unui apel, apăsați și mențineți apăsat panoul tactil timp de
1 secundă pentru a comuta între căști și telefon.
Dezactivarea/activarea sunetului
În timpul convorbirilor, atingeți ușor panoul tactil de două ori pentru a
dezactiva/activa sunetul.

Specificații

Nume: Mi True Earbuds Wireless
Model: TWSEJ02LM
FP de operare: +4 dBM
Putere de ieșire max.: 2402 - 2480 MHZ
Căști
Dimensiuni: 23 x 14,5 x 13 mm
Interval fără fir: 10 m
(într-un mediu fără obstacole)
Capacitatea bateriei: 43 mAh (pe cască)
Intrare: 5 V 100 mA
Timp de încărcare: aprox. 1,5 ore
Timp funcționare în standby: 150 ore
Tip baterie: Polimer de litiu
Conectivitate fără fir: Bluetooth 5.0
Profiluri Bluetooth: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Timp de redare: aprox. 4 ore
Carcasa de încărcare
Dimensiuni: 62 42 42 mm
Intrare: 5 V 300 mA
Ieșire: 5 V 150 mA
Timp de încărcare: aprox. 2,5 ore
Timp funcționare în standby: aprox. 6 luni
Capacitatea bateriei: 300 mAh
Tip baterie: litiu polimer

Caracteristici
Bluetooth 5.0, compatibil cu
majoritatea dispozitivelor
activate prin Bluetooth de
pe piață
Funcție de stocare și
încărcare 2 în 1

Operator tactil pentru o
experiență de utilizator
îmbunătățită
Design fără fir
independent

Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfața de utilizator din manualul
de utilizare sunt doar în scop de referință. Produsul și funcțiile reale
pot varia ca urmare a îmbunătățirilor produsului.

Precauții

Note
1. V
 ă rugăm să încărcați complet acest produs înainte de a-l utiliza
pentru prima dată.
2. D
 acă produsul nu a fost utilizat mai mult de 2 săptămâni, se
recomandă încărcarea produsului înainte de utilizare.
3. U
 tilizați numai încărcătoare certificate, furnizate de producători
calificați.
4. F
 uncția de asociere va fi dezactivată dacă casca nu este folosită
mult timp. Dacă dispozitivul dvs. nu poate găsi cască, verificați dacă
căștile sunt în mod de asociere. Atunci când nu puteți conecta căștile
la dispozitivul dvs., încercați să reporniți fie căștile, fie dispozitivul
dvs., sau să ștergeți istoricul de asociere, iar apoi încercați să vă
asociați din nou.
Avertismente
1. N
 u dezasamblați, reparați sau modificați produsul din niciun
motiv, deoarece acest lucru poate provoca incendierea sau chiar
distrugerea completă a produsului.
2. N
 u expuneți produsul în medii în care temperatura este prea mică
sau prea ridicată (sub 0°C sau peste 45°C).
3. Ț
 ineți indicatorul produsului departe de ochii copiilor și ai animalelor
în timpul utilizării.
4. N
 u folosiți acest produs în timpul furtunilor. Furtunile pot cauza
produsul să funcționeze defectuos și să crească riscul de
electrocutare.
5. Nu curățați acest produs cu alcool sau alte lichide volatile.
6. Evitați orice contact cu lichide.
7. Volumul excesiv din căști poate provoca pierderea auzului.
Declarația de conformitate UE
Prin prezenta, Liesheng Inc., declară că echipamentele radio
de tip TWSEJ02LM respectă Directiva 2014/53 / UE. Textul
complet al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea
adresă web: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
ATENȚIE! DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN MODEL
NECORESPUNZĂTOR POATE APĂREA RISCUL DE EXPLOZIE.
ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCȚIUNILE.

Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu ascultați la
volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
DEEE - Toate produsele care poartă acest simbol sunt
deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE,
conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate
cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, ar trebui să
protejați sănătatea și mediul înconjurător, predând echipamentul dvs.
de tip deșeu către un punct de colectare desemnat pentru reciclarea
deșeurilor de tipul echipamentelor electrice și electronice, desemnat de
guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corectă vor
ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului
și sănătății. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale
pentru mai multe informații despre localizarea, precum și despre
termenii și condițiile acestor puncte de colectare.
Pentru informații suplimentare, accesați www.mi.com
Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricat de: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. (o companie Mi
Ecosystem)
Adresa: Apartamentele 1303, 1305 și 1306, 13/F, Etapă 2 proiect
din Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, nr. 5, strada
Longxi, Comunitatea Zhouxi, Sector Nancheng, orașul Dongguan,
Guangdong,China.
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