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1. Ligar o altifalante
Prima sem soltar a roda durante 2 segundos. Liberte a roda 
quando ouvir um sinal sonoro. Quando a luz LED ficar azul e 
começar a piscar, o altifalante está pronto para a ligação.

Ligar a novos dispositivos móveis

Ligue o altifalante e prima duas vezes a roda. Quando ouvir o 
sinal sonoro, o altifalante está pronto para estabelecer ligação 
com um novo dispositivo. Ligue a função Bluetooth no novo 
dispositivo e selecione o Mi Pocket Speaker 2. 

2. Ligar a um dispositivo móvel
Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione o 
Mi Pocket Speaker 2.
Quando a ligação estiver estabelecida irá ouvir um sinal sonoro e 
a luz LED azul irá ficar intermitente.
Para estabelecer a ligação da próxima vez, basta ligar o 
altifalante e a função Bluetooth no seu dispositivo móvel.



Nome do produto

Modelo

Versão Bluetooth

Intervalo de funcionamento

Tempo de reprodução máximo

Saída máxima

Impedância do altifalante

Duração da bateria

Entrada USB

Dimensões 

Temperatura de funcionamento

Mi Pocket Speaker 2

LYYX01ZM

4.1

10m

7 horas quando está
totalmente carregada

5W

4Ω

1200mAh  3.7V

60.0mm x 60.0mm x 93.3mm

-10℃ ~ +40℃

5V      1A

Ação 
Prima a roda quando o
altifalante estiver ligado.

Prima duas vezes a roda
quando o altifalante
estiver ligado. 

Prima sem soltar a roda
durante 2 segundos.

Rode a roda no sentido
dos ponteiros do relógio.

Rode a roda no sentido
contrário ao dos ponteiros 
do relógio.

Função 
1. Pausa/Reprodução.

2. Atender/Terminar chamada.
1. Desligar a função Bluetooth,
entrar no modo visível.
2. Ligar ao dispositivo usado
previamente se estiver desligado.
3. Rejeitar chamada

1. Ligar

2. Desligar

Aumentar o volume.

Reduzir o volume.

Luz LED

Luz LED

A piscar azul

Intermitente azul

A piscar branca

Intermitente branca

Fixa vermelha

Fixa azul
A piscar vermelha

A aguardar ligação

A estabelecer ligação

A receber chamada

Chamada em curso

A carregar 

Carregamento completo

Bateria fraca

Estado do altifalante

Funcionalidades

Reprodução de áudio
O Mi Pocket Speaker 2 reproduz os sons do seu dispositivo 
móvel. Controle o altifalante usando o seu dispositivo móvel.

Carregar
A luz LED irá ficar vermelha e começar a piscar durante o 
carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a luz 
LED irá parar de piscar e passará a ser azul.
*Utilize adaptadores e carregadores de 5 V. Outros adaptadores 
e carregadores podem causar danos no hardware.

Botões

Atender chamadas telefónicas
Quando é ligado a um telemóvel, o Mi Pocket Speaker 2 irá 
notificá-lo quando receber uma chamada. Prima a roda para 
atender/terminar chamadas.

Ajustar o volume
Poderá ajustar o volume durante uma chamada e durante a 
reprodução de música. Rode a roda no sentido dos ponteiros do 
relógio para aumentar o volume e rode no sentido contrário ao 
dos ponteiros do relógio para reduzir o volume.
*Se o volume não aumentar o suficiente quando rodar a roda no 
sentido dos ponteiros do relógio, verifique se o volume está 
corretamente ajustado no seu telemóvel. 

Especificações

Nota: Este produto utiliza sinais de rádio para estabelecer ligação 
com dispositivos Bluetooth. Esta ligação pode não ser estável e 
fiável em algumas situações. Não dependa totalmente do 
desempenho deste produto em caso de emergência.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais 
informações sobre a garantia e suporte técnico visite: 
www.jpdi.pt/mi

Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem Company) 
Morada: A913, No.159 Chengjiang Middle Road,
Jiangyin City, Jiangsu Province, China


