Mi Electric Scooter 1S

A csomag tartalma

Mi Electric Scooter Pro 2
Felhasználói útmutató

Fontos információk

Felhasználói útmutató

Tulajdonságok

Csavar

T-alakú Allen kulcs

Hálózati adapter

DDHBC11NEB
DDHBC05NEB
DDHBC08NEB

Kiegészítő csővég
Abroncs

Összeszerelés és beállítás

Töltse fel a rollert
2

1

1

Hajtsa fel a kormányrúd szárát, szorítsa
meg, és tegye le a sztenderre.

1

Emelje meg a gumitakarót.

2

Szerelje a kormányrudat a szárra.

2

Csatlakoztassa a tápadaptert a
töltőcsatlakozóba.

3

Szorítsa meg a csavarokat a szár mindkét oldalán a Talakú Allen kulccsal.

3

Húzza ki azt, mikor a töltés befejeződött.

A roller teljesen feltöltődött, mikor a LED a töltőn
pirosról (töltés) zöldre (szakaszos töltés) vált.

4

Helyezze vissza a gumitakarót.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

1

A roller aktiválás nélkül sípolni fog, amikor bekapcsol,
és a sebessége 10 km/h-ra van korlátozva.

2

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
alkalmazást.

* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett
névnek tekinteni.

3

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás legfrissebb
verziója alapján kövesse az utasításokat.

5

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az
alkalmazásban az aktiváláshoz hogy először
használni tudja a rollert.

6

A csipogó hang nem fog megállni, amíg a roller
aktiválva van.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home

4

Érintse meg a “+“ jelet a jobb felső sarokban,
ezután kövesse a megjelenő utasításokat a
készülék hozzáadásához.

Hogyan használjam

1

Vigyázat: Viseljen sisakot, könyökvédőt és térdvédőt.

2

Lépjen a roller lábtartójára egy lábbal, és lassan rúgja el
magát a másik lábával a földtől.

V≥5km/h

3

A sebességmérő csak 5 km/h feletti sebesség
értékeket jelez ki.

0

4

Engedje el a sebesség-szabályozót és húzza meg
a fékkart hirtelen fékezéshez.

Biztonsági emlékeztető

5

Döntse a testét a kormányzási irányba, ahogy
fordul, és lassan fordítsa el a kormányt.

6

Használja a sztendert, amikor parkol.

Figyeljen oda a biztonsági kockázatokra.

10
5

Mindig kerülje ki az akadályokat.

Tartsa a sebességét 5 és 10 km/h között, amikor fekvőrendőrön,
liftajtón, vagy rázós úton és egyenetlen felületen halad.
Finoman hajlítsa be a térdét, hogy az ilyen helyeken áthaladjon.

Vigyázzon, hogy ne üsse be a fejét ajtókeretbe, liftbe,
vagy
más
feletti
tárgyakba.
egyéb
fej fej
feletti
akadályok.

Ne használja a sebesség-szabályozót,
amikor a roller mellett sétál.

Ne csináljon veszélyes
tevékenységet.

Ne hajtson forgalmi sávokban, vagy lakóövezetben, ahol
gyalogosok és járművek egyaránt közlekedhetnek.

Ne váltson hirtelen irányt magas sebességnél.

Ne akasszon szatyrokat, vagy egyéb nehéz tárgyakat a kormányrúdra.

Ne álljon a rolleren egy lábon.

Ne próbáljon meg veszélyes manővereket.

Ne gyorsítson, amikor lefelé halad, és fékezzen időben,
hogy megfelelően lelassulhasson. Mikor meredek
emelkedőre ér, szálljon le a rollerről és tolja azt.

Ne használjon mobiltelefont, vagy fülhallgatót,
amikor a rollert használja.

Ne hajtson esőben. Ne hajtson keresztül
pocsolyákon, illetve egyéb (vizes) akadályokon.

Ne hajtson bárki mással, beleértve a gyerekeket.

Ne csináljon veszélyes tevékenységet.

Ne tegye a talpát a hátsó sárvédőre.

Ne érintse meg a tárcsaféket.

Ne engedje el a kormányt vezetés közben.

Ne hajtson fel, vagy le lépcsőkön, ne
próbáljon akadályokat átugrani.

Összecsukás és hordozás
1

2

Kinyitás

1

Tartsa a kormányrúd szárát, a biztonsági kampó
kinyitásához tekerje az óramutató járásával ellentétes
irányban, majd nyissa ki a gyorskioldót.

2

Igazítsa meg a csengőt és csatot és akassza be őket.

3

Tartsa a kormányrúd szárát egy, vagy két kézzel a
hordozáshoz.

4

Oldja fel a csengő karját a sárvédő
csatjáról.

A tárcsafék beállítása

Gumiszelep szár

Szelepsapka

Fékbowden
Beállítás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a roller ki van kapcsolva és nincs töltőn.
Ha a fék túl szoros/laza, használjon egy 4 mm-es Allen kulcsot, hogy lazítson a féknyereg csavarján. Ezután óvatosan állítsa be a
fékbowden hosszát (növessze/csökkentse a kilátszó hosszt), majd húzza meg a csavart újra.

Zárolja a rollerét

Vegye le a szelepsapkát.

Csatlakoztassa a bővítőcsatlakozót
a szelepcsonkhoz.

Csatlakoztassa a pumpát a gumi
felfújásához.

Állítsa be a jelszót
Amint a roller lezáródott, a motor leáll és az
első lámpa automatikusan kikapcsol, és a
vezérlőpulton megjelenik egy ikon.

Válassza a "More Settings">"Set password" menüt.
Megjegyzés: Ha nincs jelszó beállítva, a roller bármelyik
telefonon futó Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással feloldható.
Bizonyosodjon meg róla, hogy beállította a jelszót az
alkalmazásban, amint a roller megvásárlása után lehetséges. Ha
elfelejtette volna a jelszót, kérjük menjen a www.mi.com címre,
vagy kérjen segítséget az ügyfélszolgálaton.

Eredeti utasítások

Zár

Nyit

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban
közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és annak funkciói a termékfejlesztésnek
köszönhetően változhatnak.
További információért keresse fel: www.mi.com
Részletes elektronikus használati útmutatóért látogassa meg: www.mi.com/global/service/userguide
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