
 

Mi True Wireless Earbuds Basic 

 

Instrukcja obsługi 

Model: TWSEJ04LS 

 

1. Przedstawienie produktu: 

 
2. Wkładki douszne 

 
Zamontowane wkładki uszne mają rozmiar M. 

Można przełączyć się na rozmiar S lub L, jeżeli zainstalowany 

rozmiar nie pasuje do Twojego ucha. Używanie wkładek 

dousznych może zmniejszyć postrzeganie dźwięków 

zewnętrznych. Nie używaj wkładek dousznych w otoczeniu, 

które może zagrażać bezpieczeństwu. Zaleca się 

używać tylko jednej wkładki usznej na zewnątrz. 

3. Noszenie 

Delikatnie włóż wkładkę douszną do przewodu słuchowego, 

upewnij się, że słuchawka nie rusza się podczas potrząsania 

głową. 

 

Proszę zwrócić uwagę, aby wyregulować wkładkę douszną tak, 

aby nie zasłaniała mikrofonu podczas rozmowy. Podczas 

rozmowy, skieruj mikrofon wkładki usznej w kierunku ust, aby 

rozmowa była wyraźniejsza. 

 

4. Ładowanie 
Przed użyciem urządzenia należy oderwać folię ochronną z 

punktów styku nauszników, aby je naładować. Do ładowania etui 

należy użyć kabla USB. 

 

Statusy Diody LED ładowarki: 

- Niski poziom baterii: Wskaźnik ładowarki miga na czerwono co 

3 sekundy. 

- Rozładowane: Umieść wkładkę douszną w ładowarce. 

Wskaźnik nausznika zmienia kolor na czerwony w ciągu 10 

sekund 

- Naładowane: Wskaźnik ładowarki jest biały i gaśnie, gdy 

ładowarka jest odłączona od zasilania. 

 

Gdy poziom naładowania baterii wkładek dousznych jest niski, 

usłyszysz wiadomość głosową. Umieść wkładki douszne w 

ładowarce, wskaźnik jest czerwony podczas ładowania i zmienia 

się w biały po całkowitym naładowaniu, a następnie gaśnie po 1 

minucie. 

 

5. Włączanie 
Po zdjęciu wkładki dousznej z ładowarki, włącza się ona 

automatycznie. Gdy wkładka jest wyłączona, naciśnij i 

przytrzymaj panel dotykowy przez 1 sekundę, aż wskaźnik 

zaświeci się na biało. 

 

6. Wyłączanie 
Po włożeniu wkładki dousznej do ładowarki automatycznie się 

wyłącza. Gdy wkładka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj panel 

dotykowy przez 5 sekund, aż wskaźnik zaświeci się na czerwono. 

 

7. Używanie obu słuchawek 
Automatyczne połączenie: Zdejmij oba wkładki jednocześnie z 

ładowarki i odczekaj 2 - 3 sekundy, aż wkładki automatycznie się 

włączą. Kiedy wskaźnik prawego wkładki powoli miga na biało, 

możesz wyszukać "Mi True Wireless Earbuds_R" w ustawieniach 

Bluetooth. twojego urządzenia. Jeśli nie możesz sparować 

wkładek dousznych, włóż je z powrotem do etui i powtórz 

poprzednie kroki. 

Połączenie ręczne: Po wyłączeniu wkładek dousznych należy 

ręcznie włączyć oba wkładki douszne. Oba wskaźniki szybko 

migają na biało, a wskaźnik prawego ucha powoli miga na biało, 

połączenie między wkładkami zostało nawiązane. Włączyć 

funkcję Bluetooth urządzenia, a następnie podłączyć lub 

sparować urządzenie. 

z nausznikami. 

 

8. Zastosowanie pojedynczej wkładki usznej 
Automatyczne połączenie: Wyjmij jedną wkładkę douszną z 

ładowarki i poczekaj, aż wkładka automatycznie się włączy. 

Wskaźnik nausznika szybko miga na biało, a następnie zamienia 

się w powoli miga na biało. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu 

i wyszukaj wkładki douszne Mi True Wireless Earbuds_R lub Mi 

True Wireless Earbuds_L, a następnie sparuj je ze sobą. 

 

Połączenie ręczne: Po wyłączeniu wkładek dousznych należy 

ręcznie włączyć jedną z wkładek dousznych. Gdy wskaźnik 

powoli miga na biało, włącz funkcję Bluetooth urządzenia i sparuj 

wkładkę z urządzeniem. 

 

9. Zresetuj wkładki douszne 
Jeżeli wkładki douszne nie mogą być prawidłowo podłączone, 

należy wykonać następujące czynności w celu zresetowania: 

Zdejmij wkładki douszne z ładowarki i upewnij się, że są 

wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy 

na obu wkładkach przez około 15 sekund. Wskaźnik zacznie 

migać na przemian na czerwono i biało trzy razy a następnie 

zwolnij panel i umieść nauszniki z powrotem w ładowarce. Usuń 

wkładki douszne z listy sparowanych urządzeń na urządzeniu, a 

następnie sparować je z twojego urządzenia. 

 

10. Specyfikacja techniczna: 
Nazwa: Mi True Wireless Earbuds Basic 

Model: TWSEJ04LS 

Czętotliwość pracy: 2402-2480 MHZ  

Max. Moc wyjściowa: +8.85 dBM 

Wkładki douszne: 

Wymiary: 26.65 × 16.4 × 21.6 mm 

Zasięg bezprzewodowy: 10 m  

Pojemność baterii: 43 mAh (na wkładkę uszną) 

Napięcie wejściowe: 5 V 100 mA 

Czas ładowania: ok. 1,5 godz. 

Czas czuwania: 150 h 

Typ baterii: Litowo- polimerowy 

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0 

Profile Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP 

Czas odtwarzania: ok. 4 godz. 

Etui ładujące: 

Wymiary: 62 × 40 × 27.2 mm 

Wejście: 5 V 500 mA 

Wyjście: 5 V 150 mA 

Czas ładowania: ok. 2 godz. 

Czas czuwania: ok. 4 miesięcy 

Pojemność baterii: 300 mAh 

Typ baterii: Polimer litu 



11. Środki ostrożności 
1. Proszę w pełni naładować ten produkt przed użyciem. po raz 

pierwszy. 

2. Jeżeli produkt nie był używany dłużej niż 2 tygodnie, zaleca się 

naładowanie akumulatora. przed użyciem. 

3. Stosować wyłącznie certyfikowane ładowarki. 

4. Funkcja parowania zostanie wyłączona, jeśli wkładki douszne 

są nieużywane od dłuższego czasu. Należy je ponownie 

sparować z urządzeniem. 

 

12. Ostrzeżenia 
1. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu, 

z jakiegokolwiek powodu, ponieważ może to spowodować pożar 

lub nawet całkowicie zniszczyć produkt. 

2. Nie wystawiać produktu na działanie środowiska, gdzie 

temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka. (poniżej 0°C lub 

powyżej 45°C). 

3. Utrzymywać wskaźnik LED produktu z dala od oczu dzieci i 

zwierząt w trakcie użytkowania. 

4. Nie należy używać tego produktu podczas burzy z piorunami. 

5. Nie czyścić tego produktu alkoholem lub innym środkiem 

czyszczącym.  

6. Unikać kontaktu z cieczami. 

7. Nadmierne ciśnienie akustyczne pochodzące z wkładek 

dousznych. może powodować uszkodzenia słuchu. 

 

 
Deklaracja zgodności UE 

Niniejszym firma Liesheng Inc. oświadcza, że sprzęt 

radiowy typu TWSEJ04LS jest zgodny z dyrektywą 

2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 

dostępny pod następującym adresem internetowym: 

http://www.mi.com/global/service/support/ 

declaration.html 

 

 
 

 


