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Pareamento 

1. Fones de ouvido no estojo, estojo estiver aberto.  
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por 3s. O ícone "       " será exibido. 
3. Selecione "EDIFIER TO-U2 mini" na configuração do seu dispositivo para conectar.

1º Emparelhamento 
1. Fones de ouvido ligados quando o estojo estiver aberto. O ícone "       " será exibido.
2. Selecione "EDIFIER TO-U2 mini" na configuração do seu dispositivo para conectar. 

Nota: 
Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última
vez.

PT
Ligar/Desligar 

1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado.

Conexão esquerdo e direito/Reiniciar

1. Fones de ouvido no estojo, estojo estiver aberto.
2. Pressione o botão no estojo 3 vezes. O ícone "         " será exibido.
3. Depois que os fones de ouvido estiverem conectados, o ícone "       " será exibido.
4. Entre no modo de emparelhamento.
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Painel de 
Toque 
Esquerdo

Painel de 
Toque 
Direito

Nota:
1. Não carregue o produto quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto 
    pode danificar o produto.
2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real. 

Status da bateria e carregamento

Controles

Status da bateria
1. Fones de ouvido no estojo, estojo estiver aberto.
2. Pressione o botão no estojo 1 vez. A tela exibirá primeiramente o nível de 
    bateria do estojo de carregamento, em seguida o dos fones de ouvido.

Carregamento
Auscultadores
1. Fones de ouvido no estojo e estojo fechado para carregamento.
Caixa de carregamento
1. Conecte o caixa de carregamento em uma fonte de alimentação USB-C.
2. A tela exibirá o status de carregamento por 5s.

Entrada: 5V       200mA(Auscultadores)
              5V       1A(Caixa de carregamento)
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Descrição dos Ícones 

Funções

Estojo aberto

Estojo fechado

Coloque os auscultadores no estojo

Emparelhamento Bluetooth

Conexão esquerdo e direito

Emparelhamento bem-sucedido

Falha no emparelhamento

Bateria do caixa de carregamento

Bateria dos auscultadores

Bateria fraca

Carregamento

Exibição dos Ícones
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AVISO:
Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, 
as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a 
alteração, periodicamente, sem aviso prévio.
Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. 
As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser 
ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer 
diferença, prevalece o produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com
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