
Mi Pocket Speaker 2 Gebruikershandleiding



1

Over Mi Pocket Speaker 2

LaadpoortLED-lampje

Wiel

Knoppen, poorten en indicatielampjes

Drukken om te draaien
*Druk op een onderdeel 

van het wiel

Rechtsom

Het wiel draaien

Linksom

Siliconen ring
*Verwĳderen 
vóór gebruik
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Verbinden met mobiel apparaat
1. Speaker inschakelen

2. Verbinden met mobiel apparaat

Verbinding maken met nieuwe mobiele apparaten

Schakel de speaker in en druk tweemaal op het wiel. Wanneer u 
het geluidssignaal hoort, is de luidspreker gereed om verbinding 
te maken met een nieuw apparaat. Schakel Bluetooth in op het 
nieuwe apparaat en kies Mi Pocket Speaker 2. 

Houd het wiel 2 seconden ingedrukt. Laat het los wanneer u het 
geluidssignaal hoort. Wanneer het LED-lampje blauw oplicht en 
begint te knipperen, is de speaker klaar om verbinding te maken.

Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en kies Mi Pocket 
Speaker 2.
Nadat u verbinding hebt gemaakt, hoort u het geluidssignaal en 
het blauwe LED-lampje gaat langzamer knipperen.
Om de volgende keer te verbinden, schakelt u de speaker en 
Bluetooth op uw mobiele apparaat in.
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Functies
Audio afspelen
Nadat u verbinding hebt gemaakt, zal Mi Pocket Speaker 2 
audio afspelen vanaf uw mobiele apparaat. Bedien de speaker 
met behulp van uw mobiele apparaat.

Oproepen beantwoorden
Wanneer verbonden met een telefoon, gee� Mi Pocket Speaker 2 
een melding bĳ inkomende oproepen. Druk op het wiel om 
oproepen te beantwoorden/beëindigen. 

Volume aanpassen

*Als u door het wiel rechtsom te draaien onvoldoende volume krĳgt, 
controleer dan of het volume op uw telefoon goed is ingesteld.

U kunt het volume aanpassen tĳdens oproepen en het afspelen 
van audio. Draai het wiel rechtsom om het volume te verhogen 
en linksom om het te verlagen.
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Opladen

Knoppen

Actie
Druk op het wiel wanneer 
de speaker is ingeschakeld     

Druk tweemaal op het wiel 
wanneer de speaker is 
ingeschakeld

Houd het wiel 2 seconden 
ingedrukt

Draai het wiel rechtsom
Draai het wiel linksom

Functie
1. Pauzeren/afspelen   
2. Oproep beantwoorden/beëindigen
1. Verbinding met Bluetooth 

verbreken, detectiemodus openen

2. Verbinding maken met het 
eerder gebruikte apparaat 
indien verbinding verbroken

3. Inkomende oproep weigeren

1. Inschakelen     
2. Uitschakelen
Volume omhoog
Volume omlaag

LED-lampje

LED-lampje
Snel knipperend blauw
Knipperend blauw
Snel knipperend wit
Knipperend wit
Constant rood

Wachten op verbinding
Verbinding maken
Inkomende oproep
Lopende oproep
Opladen
Opladen voltooid
Accu bĳna leeg

Status speaker

Het LED-lampje gaat rood branden en knippert tĳdens het oplad-
en. Wanneer het opladen voltooid is, stopt het LED-lampje met 
knipperen en gaat het blauw branden. 
*Gebruik 5 V-voedingsadapters en -opladers. Andere adapters en 
opladers kunnen hardwareschade veroorzaken.
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Specificaties

Productnaam

Model 

Bluetooth-versie

Bedrĳfsbereik

Maximale afspeelduur

Max. output

Impedantie speaker

Accucapaciteit

USB-ingang

Afmetingen

Bedrĳfstemperatuur

Let op: Dit product gebruikt radiosignalen om verbinding te maken 
                met Bluetooth-apparaten. 
                Deze verbinding is niet altĳd stabiel en betrouwbaar. 
                Vertrouw niet geheel op de prestaties van het product in geval 
                van nood.

Mi Pocket Speaker 2

LYYX01ZM

4.1

10 m

7 uur wanneer volledig opgeladen

5 W

4 Ω

1200 mAh / 3,7 V

60,0 x 60,0 x 93,3 mm

-10 t/m +40 °C

5 V        1 A

E

 
 
Hoofdkantoor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabrikant: Zimi Corporation (een Mi Ecosystem-bedrĳf)
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, 
              Jiangyin City, Jiangsu Province, China


