
Sobre o Mi Portable Mouse 

Obrigado por ter escolhido o Mi Portable Mouse. Otimizado 
para a maioria das superfícies e equipado com Bluetooth e 
conetividade de RF de 2.4 GHz, este rato está pronto para 
todos os desafios da vida móvel. 

* O Mi Portable Mouse consegue realizar todas as 
operações de um rato convencional.

Ligar
A: RF de 2.4 GHz

1. Rode a tampa posterior 
no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio para a 
remover.

2. Instale 2 pilhas AAA.
MiMouse
desligado

MiMouse
ligado

3. Puxe o recetor de RF 
para fora.

* A RF de 2.4 GHz é o método predefinido para a primeira 
ligação.

* Os chips de Bluetooth BCM20702 (ou versões 
posteriores) são compatíveis com computadores MAC 
com macOS 10.10 ou versões posteriores. 

4. Ligue o recetor de RF à 
porta USB do seu 
computador.

5. Rode a tampa posterior 
no sentido dos ponteiros do 
relógio para a fechar.

3. Procure «MiMouse» entre os dispositivos Bluetooth no 
seu computador.

* Não tem de utilizar o recetor de RF para ligar o rato a um 
computador via Bluetooth. 

4. Ligue o recetor de RF à porta USB do seu computador.

* Prima sem soltar o botão de modo para emparelhar com 
um novo dispositivo.
* Prima o botão de modo para alternar entre os modos RF 
e Bluetooth.

6. Empurre o interruptor 
para cima para ligar o rato.

1. Ligue a função Bluetooth 
no seu computador.

B: Bluetooth

2. Prima sem soltar o botão 
de modo até a luz azul 
acender.

Botão esquerdo

Botão direito

Botão de modo

Interruptor

Abrir aqui

Tampa posterior
amovível

Botão da roda



Especificações

Nome do produto: Mi Portable Mouse
Temp. de funcionamento: 10-50 °C
Conetividade: Bluetooth 4.0, RF 2.4 GHz
Fonte de iluminação: Sensor de laser
Modelo: XMSB02MW
Peso: 77,5 g
Intervalo de funcionamento: ≤10 m
Entrada: 3 V    3 mA
Materiais: Plástico ABS, liga de alumínio
Requisitos de sistema recomendados:
Windows 7 ou posterior (o Windows 7 não é totalmente 
compatível com a conetividade Bluetooth), macOS 10.10 ou 
posterior, Android
Consumo energético: 10 µW (modo de funcionamento), 260 
µW (RF no modo inativo), 300 µW (Bluetooth no modo 
inativo), 120 µW (modo de suspensão) 

Declaração de Conformidade

A Miiw declara, por este meio, que o Mi Portable Mouse 
(XMSB02MW) está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 
2014/53/UE.

Normas de Teste:
EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11), EN 301 489-17 V3.1.1 
(2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 62479:2010
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013

Manual de Utilizador do 
Mi Portable Mouse

Obrigado por ter escolhido o
Mi Portable Mouse.

Nota

• Se qualquer líquido penetrar neste produto, desligue-o 
imediatamente do computador para evitar incêndios e 
choques elétricos. Contacte o centro de assistência técnica 
mais próximo.
• Não aponte o raio laser para os olhos.
• Não exponha este produto ao calor ou a chamas.
• Não tente desmontar ou substituir quaisquer peças deste 
produto, exceto nos casos especificamente indicados neste 
manual.

Resolução de Problemas

Assistência técnica online: www.jpdi.pt/mi

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 Inc.
Fabricante: Beijing Miiw Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem Company)
Morada: B2-C07, Vstartup Center, No. 15 Zhongguancun 
St., Haidan District, Beijing

Produto Problema

Mi Portable
Mouse

1. Fissuras causadas por peças mal montadas.
2. O indicador do interruptor não acende.
3. O indicador do interruptor não funciona
normalmente.
4. O recetor de RF não consegue detetar o rato.
5. O botão da roda não funciona normalmente. 


