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Linkerknop

Scrollwiel

Terugknop

Rechterknop

Afneembare 
bovenklep

Aan/uit-
schakelaar

Terugknop

Ba�erĳ-isolatielipje

Mi Wireless Mouse

Lees vóór gebruik van dit product deze gebruikershandleiding zorgvuldig 
door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Ledlampje 
ba�erĳstatus

Groen: aan
Rood: uit

Ledlampje ba�erĳstatus 

Groen lampje: ba�erĳ vol 
(groen lampje stopt na twee 
seconden met branden)
Rood lampje: ba�erĳ bĳna leeg 
Ba�erĳvak
Micro-ontvanger
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UIT

AAN

Aan de slag
1. Open de bovenklep 

van de Mi Wireless 
Mouse

4. Sluit de micro-ontvanger aan op 
de USB-poort van uw computer

2. Verwĳder het ba�er-
ĳ-isolatielipje

3. Haal de micro- 
ontvanger eruit

6.  Schakel de Mi 
Wireless Mouse in

a. Bevestig eerst de voorzĳde 
opnieuw op de muis

b. bevestig daarna het achter-
uiteinde om de bovenklep 
vast te maken

Schakel de Mi Wireless 
Mouse in. Controleer 
het ba�erĳniveau door 
middel van het ba�eri-
jstatuslampje.

5.  Bevestig de bovenklep 
opnieuw op de Mi Wire-
less Mouse
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a. Til het achteruiteinde op tot een 
hoek van 10°

b. til de voorkant op om de bovenklep te openen
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Wĳ, Timi Personal Computing Co., Ltd., verklaren hierbĳ dat dit apparaat voldoet aan 
de toepasselĳke richtlĳnen en Europese normen en amendementen.

Informatie over recycling en verwĳdering van AEEA
        Correcte verwĳdering van dit product. Deze markering gee� aan dat dit weggegooid.
        productnergens in de Europese Unie met ander huishoudelĳk afval mag worden 
Om mogelĳke schade aan het milieu of de algemene gezondheid door ongecontroleerde 
afvalverwĳdering te voorkomen, moet u het product op een verantwoorde manier 
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Als u 
uw gebruikte apparaat wilt inleveren, maakt u gebruik van de inlever- en inzamelsystemen 
of neemt u contact op met de winkelier waar het apparaat is gekocht. Zĳ kunnen dit 
product op milieuvriendelĳke wĳze laten recyclen.

Waarschuwing
Als er vloeistof in de muis komt, koppel deze dan onmiddellĳk los van uw computer om 
brand of een elektrische schok te voorkomen, en neem contact op met lokale 
vertegenwoordigers of de klantenservice om de kwestie te behandelen.
Richt de laserstraal nooit op uw ogen.
Houd het product uit de buurt van vuur of andere warmtebronnen.
Probeer de interne onderdelen niet te demonteren of te vervangen, tenzĳ uitdrukkelĳke 
instructies zĳn gegeven in de gebruikershandleiding.

EU-conformiteitsverklaring

We�elĳke mededeling voor gebruikers in de EU
Timi Personal Computing Co., Ltd., verklaart hierbĳ dat de draadloze apparatuur voldoet 
aan Richtlĳn 2014/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
radioapparatuur.
FCC-conformiteitsverklaring (Federal communications Commission)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschri�en.
De bediening van het apparaat is onderhevig aan de volgende 
twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen storingen veroorzaken en
2. Dit apparaat moet alle storingen die het ontvangt aanvaarden, met inbegrip van 
storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
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WAARSCHUWING

ER BESTAAT EEN KANS OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN 
DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ.
GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG ZOALS IN DE INSTRUCTIES BESCHREVEN.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder Pb, 
waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken in de staat Californië. Ga voor meer 
informatie naar www.P65Warnings.ca.gov

We�elĳke mededeling voor gebruikers in de VS
VS - Federal Communications Commission (FCC)
Federal Communications Commission (FCC) hee� dit apparaat de volgende FCC-ID 
toegekend
Wanneer er wĳzigingen of aanpassingen worden aangebracht die niet nadrukkelĳk zĳn 
goedgekeurd door de partĳ die verantwoordelĳk is voor de naleving, kan dit ertoe leiden 
dat het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervalt 

LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE RADIO- OF 
TV-STORINGEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR ONBEVOEGDE AANPASSINGEN 
AAN DEZE APPARATUUR. DERGELIJKE AANPASSINGEN KUNNEN DE MACHTIGING 
DIE DE GEBRUIKER HEEFT OM DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN ONGELDIG MAKEN.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat 
van de klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschri�en. Deze limieten zĳn 
opgesteld om een redelĳke bescherming te bieden tegen storende interferentie in een 
woonwĳk. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelĳk radiogolven 
uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet 
volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er is echter geen garantie dat er 
geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Er is echter geen garantie dat er 
geen storing zal optreden bĳ radio of tv-ontvangst, hetgeen kan worden bepaald door het 
apparaat uit- en in- te schakelen, raden wĳ u aan de storing te corrigeren door een of meer 
van de volgende maatregelen te treffen: 

-- Stel de antenne voor ontvangst opnieuw af of verplaats deze.
-- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
-- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan 
de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
-- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur. 

FCC-ID: 2ALT9WSB01TM
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Input leverancier:

(Service na verkoop):
h�p://www.mi.com/hk/service/ 852 3001-1888

*Uitsluitend bedoeld voor gebruik op de Nederlandse markt

Hartelĳk dank voor uw aankoop van Mi Wireless Mouse

Naam: Mi Wireless Mouse
Model: WSB01TM
Type: Optisch
Draadloze verbinding: 2,4 GHz
Draadloos bereik: 10 m
Resolutie: 1200 dpi
Aantal knoppen: 4
Terugknop: Voor het terugkeren naar een vorige pagina in een Windows-browser
Gebruiksduur van de ba�erĳ:
12 maanden (kan variëren a�ankelĳk van gebruiks- en computeromstandigheden)
Bedrĳfstemperatuur: 0°C - 40°C
Inhoud pakket: Mi Wireless Mouse, micro-ontvanger, gebruikershandleiding, Compatibel 
met: Windows 7/8/10, Mac OS X10.8 of hoger, en Chrome OS
So�ware: V1.01
Hardware: V10
Max. uitgangsvermogen: 1 mW
Klokfrequentie: 2403MHz ~ 2479MHz
Opdrachtgever: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabrikant: Timi Personal Computing Co., Ltd. (een Mi Ecosystem-bedrĳf)
Adres: Nr. 3, 11th floor, The Rainbow City Office Building, 68 Qinghe Mid Street, Haidian 
District, Beĳing, China.

Specificaties




