
Ativar a coluna
Prima o botão     durante 2 segundos e solte o botão depois de 
ouvir um som de notificação. A coluna Bluetooth entrará 
automaticamente no Modo de Deteção.
Conectividade Bluetooth
Aceda às opções Bluetooth do seu dispositivo portátil e 
selecione “Ml BT18 I”. Ouvirá um som de notificação assim que 
uma ligação for estabelecida. A partir de agora, enquanto o 
Bluetooth estiver ativado, os dispositivos conectar-se-ão 
automaticamente
um ao outro.
Ligar a um dispositivo portátil diferente
Quando a coluna estiver desligada, prima o botão    durante 5 
segundos para entrar no Modo de Descoberta Bluetooth. 
Estabeleça uma conexão com a coluna Bluetooth seguindo as 
instruções no seu outro dispositivo portátil.
Fazer/receber chamadas
Quando a coluna Bluetooth está conectada a um telemóvel, a 
coluna pausa automaticamente a reprodução da música e 
notifica-o de uma chamada recebida. Prima o botão     para 
atender ou desligar uma chamada; prima e mantenha premido 
o botão para recusar a chamada.

Modo de poupança de energia
A coluna desliga-se automaticamente depois de 10 minutos 
se nenhum dispositivo Bluetooth for ligado. Quando um 
dispositivo Bluetooth estiver ligado, a coluna desliga-se 
automaticamente após 10 minutos se nenhuma música for 
reproduzida.
Carregar a coluna
A coluna está equipada com uma bateria de lítio de 480mAh, 
que pode ser carregada através da porta Micro USB.
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Descrição geral do produto

Botão Ligar/Desligar

Indicador do estado/ 
Microfone

Orifícios da Coluna

Furo da correia

Porta de carregamento

Ligar

Desligar

A aguardar por uma
conexão Bluetooth

Ligado por Bluetooth 

Uma luz azul constante acende durante 2 segundos, então 
a luz muda para refletir o estado atual 

Uma luz azul apaga-se, uma luz vermelha constante 
acende durante 2 segundos antes de se desligar 

Uma luz azul constante acende durante 2 segundos, em 
seguida pisca lentamente

Quando a coluna está ligada, a luz vermelha
Desliga-se e uma luz azul constante acende. Quando a
coluna está desligada, a luz vermelha apaga-se

Bateria Baixa 
A carregar 

Totalmente carregado 

Chamada recebida

Uma luz vermelha pisca lentamente

Uma luz vermelha constante acende 

Uma luz azul pisca rapidamente

Uma luz azul pisca

Especificações
Modelo: MDZ-28-DI
Entrada: 5 V  300 mA 
Impedância nominal: 4  
Alcance: 10m

Faixa de frequência sonora: 200 Hz a 18 kHz (-0 dB)
Tempo de reprodução: 6 horas (faixa rápida) a 70% de volume
*Pode depender das condições de reprodução
Precauções:
1. Use e guarde o produto sob temperatura ambiente normal
2. Não exponha o produto à chuva ou a um ambiente húmido
3. Não bata ou esmague o produto nem o lance para o fogo. 
Mantenha a bateria longe da luz solar direta, fogo vivo ou de um 
ambiente com temperaturas excessivamente altas
4. Não desmonte, repare ou modifique o produto. A bateria pode 
explodir se não for manuseada corretamente e deve ser substituída 
por uma bateria de tipo ou classe semelhante
5. Carregue completamente o seu dispositivo antes da primeira 
utilização.
Suporte on-line: www.mi.com
Fabricado para: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. 
Fabricado por: Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd. 
Dehuida Science and Technology Park, Huoyanshan Road,
Anyuan District, Ganzhou, Jiangxi, China, 342100

Declaração de conformidade simplificada UE
Por este meio, a Beijing Xiaomi Electronics Co. , Ltd. declara que o 
tipo de equipamento de rádio da Coluna Bluetooth está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração da UE de conformidade está 
disponível no seguinte endereço Internet: https://www.jpdi.pt/mi/-
certificados_xiaomi/%5bdoc%5dMi_Bluetooth_Speaker.pdf

Frequência e potência de RF
Este dispositivo oferece as seguintes bandas de frequência apenas 
em áreas da UE e potência máxima de radiofrequência
Bluetooth 4.2 (2402-2480 MHz): < 4 dBm

Para fins de reciclagem para facilitar a utilização eficaz
de recursos, devolva este produto a um Centro de Recolha 
autorizado nas proximidades ou Reciclador registado ou ao  Centro 
de Atendimento Xiaomi desfazer-se deste produto.
O que significa o símbolo do Wheelie Bin: O símbolo diz para não 
deitar o seu lixo eletrónico nos caixotes de lixo municipal. Isto 
porque estes resíduos são perigosos para a natureza e precisam de 
ser reciclados de forma especial.
Cuidado!
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente 
aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular 
a autoridade do utilizador para operar o equipamento. 

Fonte de alimentação: Bateria de lítio 
incorporada 
Porta de carregamento: Micro-USS
Versão Bluetooth: 4,2

www.mi.com 
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. 

Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd. 
Dehuida Science and Technology Park, 

Huoyanshan Road,
342100, Anyuan District, Ganzhou

Intervalo de temperaturas de funcionamento: 0· C a + 45· C

Aviso: Não misture pilhas velhas com novas e não misture pilhas 
alcalinas normais (zinco-carvão) com pilhas recarregáveis (ni-cad, 
ni-mh, etc.). 

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


