
 מדריך למשתמש
Mi True אוזניות אלחוטיות

תעודת אחריות7 56 הסמכת FCCמפרט טכני
TWSEJ01JYדגם

58 גרםמשקל
USB Type-Cחיבור טעינה

16 אוהםהתנגדות
105dBרגישות

20-20,000Hzתחום שמע
5V 1.1Aמתח טעינה

Bluetooth 4.2קישוריות אלחוטית
BT פרופיליBLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
10 מטרתחום כיסוי
כ- שעהזמן טעינה

עד 3 שעות )עוצמת שמע 80%(זמן שימוש בטעינה אחת
עד 10 שעות )עוצמת שמע 80%(זמן שימוש עם מארז הטעינה

_____________________________________________  שם  מלא: 

______________________________________________ כתובת: 

____________: דגם   ___________________ הרכישה:   מקום 

  _________ :___________תום תקופת האחריות:  רכישה  תאריך 

_______________ סידורי:  מספר  האחריות.  בתעודת  כמפורט 

התקן זה תואם לסעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לתנאים 
הבאים: )1( מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה ו-)2( מכשיר זה יקבל כל 

הפרעה, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.
ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בהתאם 

.FCC-לסעיף 15 של תקנות ה
נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה  הגבלות אלה 
באזור מגורים. ציוד זה מייצר אנרגיית תדר רדיו, משתמש בה ויכול להקרין 
לגרום  עלול  הוא  להוראות,  בהתאם  ומופעל  מותקן  אינו  ואם  אותה, 
להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא תתרחש 

הפרעה בהתקנה מסוימת.
אם ציוד זה גורם להפרעות בקליטת רדיו או טלוויזיה, עובדה שניתן לקבוע 
על ידי כיבוי הציוד ולאחר מכן על ידי הדלקתו, על המשתמש לנסות ולבטל 

את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
 לכוון מחדש או למקם מחדש את אנטנת הקליטה.

 להגדיל את המרחק המפריד בין הציוד למקלט.

 לחבר את הציוד לשקע אחר כדי שהציוד והמקלט יימצאו במעגלים שונים.
 להתייעץ עם המשווק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת 

 עזרה. חברת Tiinlab והיבואן מצהירים כי המוצר
 .EU/2014/53 תואם להנחיה Mi True Wireless Earphones

 ניתן למצוא את המסמך המלא של הצהרת התאימות בכתובת:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

הערות:
 יש למנוע מגע עם אבק, לחות, לכלוך או קרבה לשדות מגנטיים 

מחשש לנזק.
 טווח הטמפרטורות להפעלת המוצר: -10 עד 55 מעלות צלזיוס. יש 

לאחסן בטמפרטורות שבין -40 עד 70 מעלות צלזיוס.
 קור או חום קיצוניים עלולים לגרום נזק למכשיר. ביצועי הסוללה 

עלולים להיות ירודים בטמפרטורות מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.
 אין למקם את המכשיר במקומות החשופים לאור שמש, כגון ברכב או 

על אדן חלון.
 יש להרחיק את המכשיר ממוצרים בעלי שדות מגנטיים או חשמליים 

חזקים, כגון מיקרוגל או מקרר.

 כדי להפעיל את העוזר הקולי.
המוסיקה תושהה כאשר תסירו את אחת 
מהאוזניות מהאוזניים. באוזניה אחת - יש 

לגעת באזניה פעמיים כדי להפעיל/להשהות 
 את המוסיקה.

שימו לב: כדי להשתמש בעוזר הקולי, 
דרושה תמיכה של המכשיר המקושר 

במאפיין זה ומתן הרשאה במכשיר.

 ביטול רעשים אקטיבי
כאשר האוזניות דולקות ופועלות, יש ללחוץ 
ולהחזיק בכל אוזניה למשך 3 שניות. כעת 

יישמע צליל הפעלה/כיבוי של פונקציית 
 ביטול הרעשים האקטיבי.

שימו לב: ביטול הרעשים האקטיבי אינו זמין 
במהלך שיחות.

נותנים  אנו  לפיכך  לצרכן.  שיווקו  לפני  בקפדנות  נבדק  זה  מוצר 
אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה,בכפוף 
לתנאים הבאים:  אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. 
מכל  שבר  נאות,  בלתי  שימוש  הבאים:  במקרים  תחול  לא  האחריות 
סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל. האחריות אינה 
סדקים,  שברים,  וקילופים(,  שריטות  זה  )ובכלל  וציפויים  צבע  כוללת: 

www.mi-il.co.il נקודות איסוף באתר היבואן
supportmi@hemilton.co.il :תמיכה ושרות בדוא"ל

.Tiinlab Acoustic Technology )Shenzhen( Co., Ltd :שם היצרן
 Xueyuan Rd, Shenzhen, Nanshan District,  :כתובת היצרן

 Guangdong, China
 היבואן:  המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8,

ישפרו סנטר, מודיעין 08-6852114

עיוות מכאני, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות 
מהמצוין  שונה  חשמלי  למתח  חיבור  נוזל,  מחדירת  כתוצאה  וליקויים 

בהוראות השימוש.
לידיעתך:

1.אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2.האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר 

ללא אישורנו בכתב.
- מסירת המוצר למרכז  ימי עסקים   10 3.זמן טיפול במעבדה הינו עד 

שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו.



123 אופן השימושמה בחבילהסקירת מוצר
מארז טעינה

מיקרופון לשיחות 
קוליות

מיקרופון ביטול 
אוזניותמארז טעינהרעשים

 USB כבל טעינה
Type-C

מדריך למשתמש מתאמים מסיליקון - 
3 זוגות

מחוון

מתאם 
סיליקון

אוזניה

מחוון
כפתור מצבים

חיבור טעינה

טעינה
 כיצד לטעון את האוזניות?

מצב טעינה מתחיל באופן אוטומטי כשמכניסים את האוזניות לתוך 
מארז הטעינה.

 טעינת מארז הטעינה
 אם המחוון מהבהב באיטיות, מארז הטעינה עדיין טוען את האוזניות.

 אם המחוון דלוק בצורה קבועה, מארז הטעינה טעון במלואו.

שימו לב: מומלץ לטעון את האוזניות לפני השימוש הראשוני.
הצגת מצב סוללה

 מצב סוללת האוזניות
 ניתן לראות את מצב הסוללה גם כשהאוזניות בטעינה וגם כשהן לא.
 כשהאוזניות אינן בטעינה, מחוון האוזניות מציג את המצבים הבאים:

 1. אור קבוע במשך 5 שניות: הסוללה טעונה במלואה
2. אור מהבהב: הסוללה חלשה. יש להטעין.

 מצב סוללת המארז
כשמכסה הטעינה סגור, יש ללחוץ על כפתור המצבים או לפתוח את 

 המכסה:
 1. אם מחוון המארז נדלק במשך 5 שניות: הסוללה טעונה במלואה.

2. אם מחוון המארז מהבהב: הסוללה חלשה. יש להטעין.
הפעלה

יש לפתוח את מארז הטעינה. האוזניות יידלקו באופן אוטומטי.
קישור למכשיר

 קישור למכשיר חדש
1. יש להכניס את האוזניות לתוך מארז הטעינה, ללחוץ על כפתור 

המצבים ולהחזיק 2 שניות. מחוון מארז הטעינה יהבהב והאוזניות 
ייכנסו למצב ״ממתין לקישור״.

2. יש להפעיל את ה-Bluetooth במכשיר שברצונכם לקשר )טלפון, 
 Mi True Wireless Earphones טאבלט וכו׳( ולחפש את ההתקן

ברשימת ההתקנים שנמצאו. אם תידרשו להקיש סיסמה, הקישו 
״0000״.

 קישור שני מכשירים )לדוגמה, טלפון וטאבלט(
1. יש להכניס אזניה אחת לתוך מארז הטעינה וללחוץ לחיצה ארוכה על 

כפתור המצבים. כעת יש לקשר את האוזניה למכשיר הראשון )לדוגמה, 
טלפון(.

2. יש להוציא את האוזניה הראשונה ממארז הטעינה ולהכניס את 
האוזניה השנייה. כעת יש לקשר את האוזניה למכשיר השני )לדוגמה, 

 טאבלט(. כעת, ניתן לעבור בין שני המכשירים המקושרים.
טיפ: לפני ביצוע הפעולות הללו, יש לנקות את הסטוריית החיבורים 

של שתי האזניות.
 התנתקות

כאשר המכשיר המקושר לאזניות מכובה או יוצא מטווח קליטה, 
האזניות נכנסות למצב המתנה. אם החיבור לא חוזר תוך 10 דקות, 
האזניות נכנסות למצב שינה. ניתן להוציא את האזניות ממצב שינה 

על-ידי חבישת האזניות מחדש.
 חיבור מחדש

יש לפתוח את מארז הטעינה )כשהאזניות בפנים(. האזניות יתחברו 

באופן אוטומטי מחדש למכשיר האחרון שהיה מחובר. אם אין הסטוריית 
חיבורים או שאין מכשירי Bluetooth זמינים לחיבור, האזניות ייכנסו 

למצב המתנה.
 מחיקת הסטוריית החיבורים

1. יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור המצבים במשך יותר מ-10 שניות 

עד שהמחוון נדלק. לאחר מכן יש לשחרר את הכפתור.
3. האוזניות כעת יבצעו אתחול והסטוריית החיבורים תימחק. האוזניות 

ייכנסו למצב ״מוכן לקישור״.

 שיחות נכנסות:
יש לגעת פעמיים באוזניות )שתי נגיעות בכל צד( כדי לענות/לנתק.

 מוסיקה:
בשתי אוזניות - יש לגעת באוזניה הימנית פעמיים כדי להפעיל/

להשהות את המוסיקה. כעת יש לגעת באוזניה השמאלית פעמיים 

פונקציות4


