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Tachometer:  Zobrazenie aktuálnej rýchlosti kolobežky a tiež zobrazenie chybových kódov.

Bluetooth: I kona označuje, že skúter bol úspešne pripojený k mobilnému zariadeniu.

Upozornenie na teplotu: 1. Pokiaľ sa kolobežka práve nenabíja a okolitá teplota je nižšia ako -10°C alebo vyššia ako 45°C, bude na 
ovládacom paneli blikať ikona chyby teploty. Jazda za takých okolností môže mať za následok zníženie výkonu kolobežky a ďalšie 
riziká. Kolobežku môžete opäť používať potom, čo sa teplota vráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
2. Ak sa pri nabíjaní kolobežky zníži okolitá teplota pod 0°C alebo vystúpi nad 40°C, bude na ovládacom paneli blikať ikona chyby 
teploty a kolobežka sa nemusí nabíjať. Pokračovanie nabíjania kolobežky môže dokonca predstavovať riziko. Hneď ako sa okolitá 
teplota vráti do rozsahu 0 °C až 40 °C, ikona chyby teploty zhasne a kolobežku môžete znova nabíjať.

Ovládací panel a tlačidlo napájania
Ovládací panel a tlačidlo napájania: Stlačením tlačidla kolobežku zapnete a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd kolobežku vypnete. 
Keď je kolobežka zapnutá, stlačením tlačidla zapnete/vypnete predné a zadné svetlo a dvojitým stlačením môžete prechádzať 
režimami.

Režimy:        znamená peší režim (režim chôdze), maximálna rýchlosť kolobežky je 6 km/ha koncové svetlo v tomto režime bliká 
(predné aj koncové svetlo svieti). D znamená štandardný režim a S športový režim.
Poznámka: Režim chôdze je iba pre produkty pod eKFV.

Režim Cruise: Týmto sa aktivuje funkcia tempomatu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Ak na kolobežke idete stabilne, držte plyn 
v rovnakej polohe, pokiaľ kolobežka nevydá dlhé pípnutie, potom plyn uvoľnite a kolobežka pôjde v režime tempomatu s aktuálnou 
rýchlosťou. Ak chcete režim deaktivovať, stlačte brzdovú páčku alebo plyn a kolobežka dvakrát pípne. Poznámka: Iba pre niektoré 
modely.

Pripomenutie uzamknutia: Zamknite skúter prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Upozornenie na chybu: Keď sa ikona kľúča svieti na červeno, znamená to, že kolobežka potrebuje opravu. Keď ikona kľúča bliká 
červeno, znamená to chybu kolobežky.

Úroveň batérie: Stav batérie je indikovaný 5 čiarkami, z ktorých každá predstavuje približne 20 % plnej batérie.



Imbusový kľúč v tvare T Skrutky

Obsah balenia

Dôležité informácieUžívateľská príručka

Nabíjačka batérie

Predlžovacia tryska AC napájací kábel (len pre Spojené kráľovstvo)

Špecifikácia a certifikácia

1 2

3

Montáž a nastavenie

Na tyč nainštalujte riadidlá.

1 
 34 

 2

Zdvihnite tyč hore, upevnite ju a spustite stojan.

Utiahnite skrutky na oboch stranách tyče 
pomocou imbusového kľúča v tvare T.



Nabíjanie

Keď je úroveň batérie pod 30 % a kolobežka nie je zapnutá po dobu približne 10 po sebe idúcich dní, batéria prejde do režimu spánku. 
Pokiaľ k tomu dôjde, kolobežku nebude možné zapnúť. Na opätovnú aktiváciu batériu nabíjajte aspoň po dobu troch sekúnd.
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≤30% + =≈ 10

Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED dióda na nabíjačke zmení 
z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržovacie nabíjanie).

Pred aktiváciou bude kolobežka pri zapnutí neustále pípať a 
jej rýchlosť bude obmedzená na 10 km/h. Po aktivácii pípania 
ustane a obmedzenie rýchlosti bude zrušené.

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu
a potom vyberte „Add a device“ alebo „Scan“.

2 3

1     Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu.

Poznámka: Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. 
Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.

Prepojenie s aplikáciou Mi Home

≤10km/h



Podľa pokynov pridajte a kolobežku spárujte. 
Poznámka: QR kód pripojený k ovládaciemu panelu 
je jedinečný pre vašu kolobežku, uschovajte ho 
prosím v bezpečí.

4 Pre aktiváciu kolobežky sa pozrite na návod pre začiatočníkov.
Poznámka: Neopúšťajte výukový program, kým ho 
nedokončíte. V opačnom prípade sa aktivácia nepodarí.

5

22KM

Poznámka: Aplikácia mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

1    Upozornenie: Používajte helmu, chrániče lakťov a kolien.
Poznámka: Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách.

Ako jazdiť

2    Postavte sa jednou nohou na dosku kolobežky 
a druhou nohou sa pomaly odrazte od zeme.

0

43   Páčka plynu sa aktivuje, akonáhle rýchlosť zotrvačností 
prekročí 5 km/h.

Pre náhle zabrzdenie uvoľnite páčku 
plynu a stlačte brzdovú páčku.

V≥5 km/h



6     Pri parkovaní používajte stojan.5    Pri zatáčaní nakloňte telo v smere jazdy a pomaly otáčajte riadidlami. 

Vždy sa vyhýbajte prekážkam.

Bezpečnostné pripomenutie

Pokiaľ miestne zákony neustanovujú inak, je nezákonné 
a teda zakázané jazdiť na verejných komunikáciách, 
diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.

Pri vysokej rýchlosti nemeňte prudko smer jazdy.

Pozor na bezpečnostná riziká.

Vyhýbajte sa nárazom hlavy do rámov dverí, 
výťahov a iných prekážok nad hlavou.

Keď idete vedľa kolobežky, 
nestláčajte páčku plynu.



Pri ovládaní kolobežky nepoužívajte mobilný telefón 
a nenoste slúchadlá.

Pri jazde z kopca nezrýchľujte a brzdite včas. 
Pri jazde do prudkého svahu musíte zostúpiť 
z kolobežky a tlačiť.

Nevešajte tašky alebo iné ťažké 
veci na riadidlá.

Nepokúšajte sa o nebezpečné aktivity.

Nejazdite na jednej nohe.

Nejazdite v daždi. Nejazdite cez kaluže ani iné 
(vodné) prekážky.

Nejazdite s nikým iným, vrátane detí.

Nepokúšajte sa o nebezpečné aktivity.

Nenechávajte nohy na zadnom blatníku. Nedotýkajte sa kotúčovej brzdy.
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Počas jazdy nepúšťajte riadidlá.

Nepokúšajte sa o nebezpečné aktivity.

Neskúšajte jazdiť do schodov alebo zo 
schodov, ani sa nepokúšajte skákať cez 
prekážky.

Zamknite svoju kolobežku

Obrázok 1 Kliknite na Lock the motor

Zamknutie kolobežky: Kliknutím na Lock the motor v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home, ako 
je znázornené na obrázku 1, kolobežku uzamknete. Ak je kolobežka zamknutá, motor je 
uzamknutý a všetky ikony na ovládacom paneli automaticky zhasnú okrem ikony Bluetooth 
a ikony zámku. Ak sa kolobežka dostane mimo dosahu pripojenia Bluetooth, Bluetooth sa 
odpojí a jeho ikona zhasne.

Obrázok 2 Motor uzamknutý Obrázok 3 Kliknite na Unlock the motor

Odomknutie kolobežky: 
Kliknutím na Unlock the motor v 
aplikácii Mi Home/Xiaomi Home, 
ako je znázornené na obrázku 3, 
kolobežku odomknete.

Motor uzamknutý: Po uzamknutí 
motora, ako je znázornené na 
obrázku 2, sa predné koleso 
kolobežky nemôže normálne 
pohybovať. Pokiaľ sa niekto 
pokúsi kolobežku násilím odtlačiť, 
ovládací panel spustí alarm.



2    Zdvihnite bezpečnostnú poistku a znovu zatlačte dole 
rýchloupínaciu páčku, potom sklopte tyč.

 1 + 2

1   Zdvihnite bezpečnostnú poistku a zatlačte 
rýchloupínaciu páčku nadol.

Skladanie a prenášanie

3

443 +

2

1

Zarovnajte zvonček 
a pracku a zaháknite ich.

4   Pri prenášaní držte tyč jednou 
alebo oboma rukami.

Uvoľnite páčku zvončeka zo 
spony na blatníku.

53

Otvoriť

Pred úpravami sa uistite, že je kolobežka vypnutá a nenabíja sa.
Ak je brzda príliš tuhá/voľná, použite 4mm imbusový kľúč na povolenie skrutky na strmeni. Potom mierne upravte 
brzdové vedenie (zníženie/zväčšenie exponovanej dĺžky) a opäť skrutku utiahnite.

Brzdové lanko

Nastavenie kotúčovej brzdy

Nahustenie pneumatík

Poznámka: Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatike, a pokiaľ je tlak nedostatočný, pneumatiku dohustite.

Odskrutkujte uzáver ventilu. Pripojte predlžovaciu trysku 
k ventilu pneumatiky.

Pripojte pumpu na 
nahustenie pneumatiky.

Viečko ventilu



Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. 
Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Vyrobené pre:  Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Adresa: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

Dovozca:
Beryko s.r.o. 
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




