
Manual de Utilizador
Mi Wireless Mouse 

Mi Wireless Mouse

1. Botão Retroceder
2. Patilha de Isolamento da Bateria
3. LED Indicador de Bateria | Luz verde: Nível de bateria 
adequado (a luz verde desliga após 2 segundos)
Luz vermelha: Bateria fraca
4. Compartimento da Bateria
5. Micro Recetor

Interruptor On/Off
Verde: Ligado

Vermelho: Desligado

Leia cuidadosamente o manual de utilizador
antes de utilizar este produto e guarde-o para 
futura referência. 
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Início Rápido

1. Abra a cobertura do 
Mi Wireless Mouse.

2. Retire a patilha de 
isolamento da bateria. 

3. Retire o micro 
recetor.

4. Ligue o micro recetor 
na porta USB do seu 
computador.

5. Volte a montar a 
cobertura no Mi 
Wireless Mouse.

6. Ligue o Mi 
Wireless Mouse.

a. Levante a parte de trás 
num ângulo de 10º.
b. Levante a parte da frente 
para abrir a cobertura.

a. Monte primeiro a parte 
da frente.
b. Em seguida, monte a 
parte de trás para fechar 
a cobertura.

Ligue o Mi Wireless 
Mouse. Verifique o 
nível de bateria através 
do indicador de bateria.



O seu funcionamento está sujeito às duas condições que 
se seguem:
1. Este dispositivo não pode causar interferências 
nocivas e
2. Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado.

Aviso Legal para Utilizadores dos EUA
USA – Federal Communications Commission (FCC)
Este dispositivo recebeu a ID FCC que se segue 
atribuída pela Federal Communications Commission 
(FCC).
Alterações ou modificações que não tenham sido 
expressamente aprovadas pela parte responsável pela 
conformidade poderão invalidar o direito de utilização do 
equipamento pelo utilizador.

NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR 
QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV 
CAUSADA PELA REALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA 
DE MODIFICAÇÕES NESTE EQUIPAMENTO. ESSAS 
MODIFICAÇÕES PODERÃO INVALIDAR O DIREITO 
DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PELO 
UTILIZADOR. 

Avisos
Se qualquer líquido penetrar no rato, desligue-o 
imediatamente do seu computador para evitar incêndios 
ou choques elétricos e entre em contacto com os 
representantes locais ou o serviço de apoio ao cliente 
para tratar da situação.
Não aponte o laser para os seus olhos em nenhuma 
circunstância. 
Mantenha afastado de chamas e qualquer tipo de fonte 
de calor.
Não tente desmontar ou substituir os componentes 
internos para além do que é explicitamente indicado no 
manual de utilizador.  

Declaração de Conformidade CE

Informações Relativas à Eliminação e 
Reciclagem de REEE

A Timi Personal Computing Co., Ltd. declara, 
por este meio, que este equipamento está 
em conformidade com as Diretivas e Normas 
Europeias aplicáveis, bem como as 
respetivas alterações às mesmas.

Eliminação correta deste produto. Este 
símbolo indica que este produto não deve ser 
eliminado juntamente com o lixo doméstico 
em toda a UE.

Para evitar possíveis efeitos nocivos no meio ambiente 
ou na saúde humana causados pela eliminação não 
controlada de resíduos, recicle este produto de forma 
responsável de modo a promover a reutilização 
sustentável dos recursos naturais. Para devolver o seu 
dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e 
recolha disponíveis ou entre em contacto com o 
revendedor onde o produto foi adquirido, o qual irá 
encarregar-se da reciclagem deste produto de forma 
segura para o meio ambiente.

Aviso Legal para Utilizadores da UE
A Timi Personal Computing Co., Ltd. declara, por este 
meio, que este equipamento sem fios está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/CE do Parlamento e 
Conselho Europeu relativa aos equipamentos de rádio. 

Declaração de Conformidade da Federal 
Communications Commission
Este dispositivo encontra-se em 
conformidade com a Parte 15 das 
Regras da FCC. 

Especificações

Nome: Mi Wireless Mouse
Modelo: WSB01TM
Tipo: Ótico
Ligação sem fios: 2.4 GHz
Alcance sem fios: 10 m
Resolução: 1200 dpi
Número de botões: 4
Botão retroceder: Permite regressar à página anterior num 
navegador Windows
Duração da bateria: 12 meses (pode variar conforme o 
utilizador e as condições 
do computador)
Temperatura de funcionamento: 0 ºC-40 °C
Conteúdo da embalagem: Mi Wireless Mouse, Micro 
Recetor, Manual de Utilizador
Compatível com: Windows 7/8/10, SO Mac X10.8 ou 
superior, SO Chrome

Software: V1.01
Hardware: v10
Potência máxima de saída: 1 mw
Frequência de funcionamento: 2403 MHz~2479 MHz

Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd. | 
Fabricante: Timi Personal Computing
Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company)
Morada: No. 3, 11th floor, The Rainbow City Office 
Building, 68 Qinghe Mid Street, 
Haidian District, Beijing, China

Serviço Pós-vendas: www.jpdi.pt/mi
(Concebido apenas para utilização no mercado de HK)

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter 
mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: 
www.jpdi.pt/mi
Obrigado por ter escolhido o Mi Wireless Mouse

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em 
conformidade com os limites estabelecidos para um 
dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 
das Regras da FCC. Os supramencionados limites foram 
concebidos para fornecer uma proteção razoável contra 
interferências nocivas em instalações residenciais. Este 
produto gera, utiliza e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de 
acordo com as instruções, pode causar interferências 
nocivas nas radiocomunicações. Contudo, não existe 
qualquer garantia de que não irão ocorrer interferências 
numa instalação em particular. Se este equipamento 
causar interferências nocivas na receção de rádio ou 
televisão, o que poderá determinar ao desligar e ligar 
novamente o equipamento, recomendamos que o 
utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou 
várias das medidas que se seguem:
- Reoriente ou altere a localização da antena de receção.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento 
e o recetor.
- Ligue o equipamento numa tomada que pertença a um 
circuito diferente do circuito ao qual o recetor está ligado.
- Contacte o revendedor ou um técnico de rádio/TV 
experiente para obter assistência.
ID FCC: 2ALT9WSB01TM

CUIDADO
EXISTE RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR 
SUBSTITUÍDA POR UMA BATERIA DE TIPO 
INCORRETO. 
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS 
INSTRUÇÕES.
AVISO: Este produto pode expô-lo a químicos, incluindo 
o Pb, considerados pelo Estado da Califórnia como 
cancerígenos. Para obter mais informações, visite 
www.P65Warnings.ca.gov.


