Mi M365 elektromos roller
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BEVEZETÉS

A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
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könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és egyéb balesetveszély kockázatát.
Általános rendelkezések
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a sérüléstől és ütődésektől.
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a
készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző
napsugárzásnak.
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés,
folyamatára).
 A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa,
mert a kis alkatrészek, vagy a csomagolás részei fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
 Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg
rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, stb.
 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a roller burkolata
felmelegedhet. Ez normális jelenség.
 Villámlás esetén nem tanácsolt a roller használata.
 Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban vagy
esőben.
 Ne használja a járművet rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
 Ne használja a járművet lakásban, lépcső vagy úszómedence közelében.

A jótállásról
A jótállás időtartamáról
 A rollerre (elektronika, váz, töltő):
12 hónap
 Akkumulátor:
6 hónap
 Kerekek, gumiabroncsok és kopó alkatrészek: 0 hónap
 Az akkumulátor átlagos élettartama kb. 2-3 év / kb. 500 töltési ciklus. Az élettartam függ a töltési
ciklusok számától (egy 5 perces töltés is töltési ciklusnak számít!) és a megfelelő kezeléstől.
 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál
hamarabb is tönkre mehet, amely 6 hónap!
 A jármű firmware-jének, szoftverének bármilyen felülírása, módosítása, cseréje azonnali
jótállás-megvonást eredményez. A készülék tárol adatokat a firmware cseréjéről. Amennyiben
bizonyítható, hogy a roller szoftverét módosították, úgy az a használati utasítással ellentétes,
azaz nem megfelelő használatnak minősül.
 A rollerhez mellékelt gumiabroncsokra – mivel kopó alkatrészek és a használattal
párhuzamosan, törvényszerűen és következésképpen elhasználódnak – a jótállás nem terjed
ki. Pótalkatrész rendelését az ügyfélszolgálatnál kezdeményezheti.
 A roller mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
 A hibás kezelésből, helytelen karbantartásból eredő hibákra a jótállás nem terjed ki.
 Az esőben történő használat, vagy mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett
károsodásra a jótállás nem terjed ki.
 A roller maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkra a jótállás nem
vonatkozik.
 A roller használata 16 éves kortól 50 éves korig javasolt.
 A jótállás megszűnik, amennyiben a termék bármikor bérbeadásra került.

ryko s.r.o.

Elengedhetetlen, hogy a szülők / felnőtt felügyelők megtanítsák a gyermeket a roller
biztonságos használatára. Ha a roller használója nem ésszerűen közlekedik, figyelmen kívül
hagyja a biztonsági előírásokat, akkor fennáll a komoly sérülés és anyagi kár okozásának
lehetősége.
 Az elektromos roller egy szabadidő eltöltésére szolgáló eszköz, de ahogy nyilvános helyen
használja, járműnek minősül, így minden rizikóval szembe kell nézni a használójának, amit egy
járművel való közlekedés hordoz. Kérjük, minden esetben kövesse a helyi szabályozást és a
KRESZ irányelveit.
 Ugyanakkor meg kell értenie, hogy a kockázatokat nem lehet teljesen elkerülni, mert a
forgalomban közlekedő más személyek megszeghetik a közlekedési szabályokat, illetve
óvatlanul közlekedhetnek, így Ön ugyanúgy ki van téve közúti balesetnek, mint amikor pl. sétál
vagy kerékpározik.
 Minél nagyobb sebességgel közlekedik a rollerrel, annál nagyobb féktávolsággal kell számolnia.
Sima felületen a roller megcsúszhat, elvesztheti az egyensúlyát rajta, amely eleséshez és
sérüléshez vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy körültekintően, a körülményeknek, az
útviszonyoknak és az időjárásnak megfelelően közlekedjen a járművel, megtartsa a megfelelő
sebességet, követési távolságot, különösen akkor, ha önnek ismeretlen területen közlekedik.

Ne használja esőben!

Tartsa a sebességet 5-10 km/h között, ha
fekvőrendőrökön, vagy küszökön, huppanón, vagy
más, nem egyenletes felületen kell keresztül hajtania.
Érdemes behajlítani a térdeit ezeken a felületeken.
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Tartsa tiszteletben a gyalogosok járdához való jogait és ne zavarja őket a járdán való
közlekedésben, különösen vigyázzon a gyermekekre. Amennyiben gyalogosok háta mögött
közlekedik, használja a csengő, hogy felhívja magára a figyelmet. Legyen tisztában vele, hogy
amíg Ön a rolleren van, nem minősül gyalogosnak, így a gyalogosokat megillető elsőbbségek
Önre nem vonatkoznak!
Kérjük, kövesse a használati útmutatót és a helyi szabályozást. A Xiaomi Communication Co.,
Ltd. és a WayteQ Europe Kft. nem vállal semmilyen anyagi, nem anyagi és erkölcsi felelősséget
az okozott károkért, fizikai sérülésekért, balesetekért, veszteségekért, jogvitákért, illetve egyéb
konfliktusokért, amely azokból a tevékenységekből ered, amelyek ellentétesek a használati
útmutatóban leírtakkal.
A készülék nem játék! Kis-, és fiatalkorú gyermekek minden esetben kizárólag szülői /
gondviselői / felnőtt engedéllyel és felelősségvállalása mellett használhatják! Kérjük, mérlegelje
saját képességeit és korlátait, és vegye figyelembe esetleges fogyatékosságait (pl. gyengén
látás). A rollert mindenki csak a saját felelősségére használhatja.
Ne adja kölcsön használatra a rollert olyan személynek, aki nincs tisztában teljes körűen a
használatával. Amennyiben kölcsönadja a rollert, győződjön meg róla, hogy a személy
megfelelő felkészültséggel rendelkezik ahhoz, hogy a rollerral közlekedjen a forgalomban, és
viselni tudja az ebből eredő kockázatokat és következményeket.
Minden elindulás előtt ellenőrizze a rollert! Amennyiben kilazult alkatrészt, vagy alacsony
akkumulátor szintet, vagy lapos gumiabroncsokat, szokatlan hangokat, üzemzavart, vagy más
rendellenes működést tapasztal, ne induljon el, hagyja abba a jármű használatát és lépjen
kapcsolatba a szakszervizzel támogatásért.
A javasolt keréknyomás 2,4 bar.
A roller használatához erősen javasoljuk alapvető biztonsági felszerelés használatát: bukósisak,
térd-, és könyökvédő.
Javasoljuk a ruházatra feltűzhető, fényvisszaverő prizmák és láthatósági mellény használatát.
Javasoljuk hosszú szárú nadrág és erős, zárt cipő használatát.
Használat előtt ellenőrizze a rollert, a féket és a gumikat.
A rollert egyenletes, száraz, sima úton való használatra tervezték, ne használja sárban, jégben,
tócsában, vízben, csúszós, egyenetlen, szennyezett vagy durva felületen. Ez csökkenti a
tapadást és növeli a balesetveszélyt.
Kerülje a kemény döccenőket, csatornarácsokat és váratlan felületváltozásokat, figyeljen a
lehetséges akadályokra, amelyek elkaphatják a kereket, vagy hirtelen fékezésre,
irányváltoztatásra kényszeríthetik. A kisméretű kerék megakadhat az úton, ha kőtörmelék,
homok, falevelek, kövek, kavicsok, kiálló részek vannak rajta.

A roller tisztítása
 Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát,
mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
 A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.
 Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül
a burkolatot. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.
 Ne tisztítsa a rollert alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy más korrozív anyaggal, mert
kémiailag károsíthatja a bevonatot.
 Ne mossa le a rollert nagynyomású mosóval.
 Ügyeljen rá, hogy a roller kikapcsolt állapotban legyen tisztítás közben és a töltő kábel ne legyen
csatlakoztatva bele és a töltő bemenetet fedő gumisapka zárt állapotban legyen, mert az
esetlegesen beszivárgó víz károsíthatja a rollert.
 Használaton kívül tárolja egy beltéri, pormentes, száraz és hűvös helyen.
 Ne hagyja a rollert hosszabb ideig kint.
 A túlzott napfény, a túl meleg, vagy túl hideg környezetben való huzamos használat gyorsítja a
gumik öregedését és befolyásolja a roller és az akkumulátor élettartamát is.
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Figyeljen a kapukra, ajtókra, felvonókra és Ne gyorsítson, ha dombról lefelé halad.
egyéb, fej feletti objektumokra.

Ne nyomja meg a GYORSÍTÁS gombot, mikor a Mindig kerülje ki az akadályokat.
roller mellett sétál.

Ne akasszon táskát vagy más, nehéz tárgyat a Tartsa mindkét lábát a taposólemezen!
kormányra.
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Az akkumulátor karbantartása
 Ez a készülék Lithium-Ion / Polymer akkumulátort tartalmaz.
 Ne cserélje ki az eredeti akkumulátort! A gyárival nem megegyező cellák használata
biztonsági kockázatokhoz vezethet.
 Ne érintse meg az érintkezőket, ne szerelje szét, vagy szurkálja a burkolatot. Tartsa távol fém
tárgyaktól, amelyek rövidzárlatot, és így az akkumulátor károsodását, sőt akár sérülést, vagy
halálos áramütést okozhat.
 Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja! Más adapter használata
érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a
készülék töltéséhez.
 Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a
készüléket mágneses tér közelében.
 Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor
élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag
rendeltetésszerűen használja.
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg
füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a
tűzesetek megelőzése érdekében!
 Az elhasznált akkumulátorok helytelen kezelése károsítja a környezetet. A környezet védelme
érdekében kérjük a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki a használt akkumulátorokat.
 Minden használat után töltse fel teljesen az akkumulátort, hogy meghosszabbítsa annak
élettartamát.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett),
mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
 A rollert ne tárolja a -20°C és +50°C-on kívüli környezetben.
 Ne dobja az akkumulátor tűzbe!
 Amennyiben huzamosabb ideig (kb. 30 nap) nem használja a készüléket, töltse fel teljesen az
akkumulátort és tárolja azt száraz, hűvös helyen.
 Legalább minden 60 napban egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort annak védelmében és
lehetséges károsodása ellen (az akkumulátor efféle károsodása nem tartozik a jótállás körébe).
 Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni, annak élettartamának meghosszabbítása
érdekében.
 Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség. -20°C körül
csak a teljesítménye felét tudja leadni.
 A teljesen feltöltött roller kb. 120-180 napig tartja meg a töltést. A beépített intelligens cship
követi és rögzíti a töltési és merülési ciklusokat. Amennyiben huzamosabb ideig nem tölti fel az
akkumulátort, visszafordíthatatlan károsodás keletkezik benne, amely nem tartozik a jótállás
kereteibe. Miután az akkumulátor véglegesen károsodott, nem lehet azt feltölteni. A házi, nem
professzionális színvonalú (nem márkaszervizben történő) szétszerelés veszélyes és
áramütést, rövidzárlatot vagy más balesetet okozhat.

Ne menjen a forgalmi sávban, vagy olyan Nagyobb sebességnél ne rántsa el hirtelen a
területen, ahol gyalogosok és autók is kormányt, mert a kisméretű kerék miatt ez
haladhatnak.
balesetveszélyes.

Ne menjen bele olyan pocsolyába, amely Soha ne szálljanak fel ketten a rollerre,
mélyebb 2 cm-nél.
gyermekkel sem.

Ne helyezze a lábát a hátsó sárvédőre.

Ne érintse meg a féktárcsát.

3. Húzza meg a csavarokat a szár mindkét
oldalán a hatszögletű csavarkulccsal.

4. Az összeszerelés után nyomja meg a
Be/Kikapcsoló gombot a hibátlen működés
ellenőrzéséhez.

A külső és belső gumiabroncs eltávolítása

Mindig tartsa mindkét kezét a
kormányon.

Ne próbáljon meg lépcsőn haladni, vagy leugratni róla.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell:
Méret (üzemkészen):
Méret (összecsukva):
Tömeg:
Keret:
Kerékméret:
Motor méret:
Szín:
Sebesség:
Nyomaték:
Névleges teljesítmény:
Motor pillanatnyi teljesítmény:
Motorirányítás:

M365
1080 x 430 x 1140 mm
1080 x 430 x 490 mm
12,2 kg.
Repülési minőségű alumínium
8,5” (21,6 cm)
6,7” (17 cm)
Fekete vagy fehér
Max. 25 km/h
Max. 16 Nm
250 W
500 W
Szinusz-hullám vektor és áramerősség irányítás + zárt hurkú
fordulatszám-szabályozás
14%
Beton, aszfalt, lapos járdák, maximum 1 cm magas és 3 cm széles
kitüremkedésekkel
8,7 cm
IP54 por-, és fröccsenő víz ellen védett
30 x 18650 lítium akkumulátorcella
Max. kb. 30 km*
71 W
100-240V, 50/60 Hz
42V
Kb. 5 óra.
Rövidzár-, túláram-, túltöltés, kisülés elleni védelem
1,1 kWh / 100km
Kb. 4 m3
Akku visszatöltés / motorfék + tárcsafék
Felfújható gumiabroncs (belső) + külső gumiköpeny
1,1 W ultrafényes LED, kb. 6 méter hatótávolság
LED
4 LED-es visszajelző
A BE/KIKAPCSOLÓ gomb alatt, fehér = normál, zöld = ECO

Maximális dőlésszög:
Megfelelő felület:
Taposólemez magassága:
Ellenállóság:
Tápforrás:
Megtehető távolság:
Töltő teljesítménye:
Töltő bemenete:
Akku feszültség:
Töltési idő:
Intelligens töltés:
Teljesítmény felvétel:
Féktávolság:
Fékezési metódus:
Kerék típusa:
Első világítás:
Hátsó világítás:
Töltöttség-visszajelzés:
Módváltó:

A roller töltése

Tolja el a
gumisapkát

Csatlakoztassa a
töltőt a töltőportba

Ha a töltésnek
vége, helyezze
vissza a sapkát

Elindulás a rollerrel
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Energiatakarékos mód:
Ajánlott életkor:
Ajánlott magasság:
Teherbírás:

1. Engedje le a belső gumit először. Használjon egy helyes eszközt, hogy a szelep közepében lévő
rudat benyomja. Ekkor a levegő távozhat a belső gumiabroncsból. A másik kezével, amennyire tudja,
nyomkodja ki a maradék levegőt a kerékből.
2. Válasszon egy helyet, messze a szeleptől a külső gumin. Használjon két műanyag, vastag spatulát,
hogy felemelje a külső gumit a körméret kb. 1/6-odára, és erősen válassza el a külső gumit a felnitől.
3. Keresse meg a szelepet, majd a felnin található lyukán keresztül tolja ki a kerékből. A kényelmesebb
levétel érdekében tartsa a belső gumiabroncs levegő szelepét, és lassan húzza kifelé a külső
gumiabroncsot, nehogy a belső gumiabroncs sérüljön. A szeleptől haladva távolítsa el a belső gumit,
majd emelje ki azt.
Megjegyzés: a feszítővasat vagy spatulát tekerje bele egy kendőbe, így nem fogja megsérteni a belső
gumit és a felni bevonatát.
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Maximum sebesség 18 km/h, finom gyorsításokkal, kezdőknek
16-50 éves kor
120 – 200 cm
Max. összesen 100 kg.

* Függ az út minőségétől, az emelkedőktől, a vezető testsúlyától, a hőmérséklettől.
1
A 30 km-es megtett távolság teljesen feltöltött állapotban, 75 kg-os terhelés, 25°C-os hőmérsékleten, sima aszfalton,
energiatakarékos módban, 15 km/h sebesség mellett lett lemérve.
2
A teljesítmény-felvétel: műszeres mérés, 100 km-es teljesítmény-felvétel mérés (0,335kWh)÷átlagos megtett út (30 km)
x 100 km.
3
A kb. 4 méteres féktávolság 20 km/h sebességnél, 20°C-os hőmérsékleten, 2.4 bar keréknyomás mellett, 75 kg-os
terhelés mellett lett lemérve.

0. Javasoljuk a sisak és térdvédő viselését
1. Kapcsolja be a rollert és ellenőrizze az
eleséses
sérülés
megelőzése
céljából,
akkumulátor töltöttségét.
különösen tanuló fázisban.

1. Pumpáljon egy kis levegőt az új belső gumiba, amíg egy kissé felfújódik, és kör alakot ölt.
2. Helyezze a felnit egy asztalra. Figyeljen a forgásirányra a külső gumi telepítése közben, egy nyíl van
a külső gumin, és ez az előre haladás irányával kell, hogy megegyezzen. Egyik kezével a felnit fogja,
és a másik kezét használja arra, hogy a külső gumit felhelyezze a felni peremére.
3. A belső gumi szelepét dugja be a szelepnek kialakított lyukon, kívülről. Helyezze be a belső gumit a
külső gumi belsejébe, az óra járásának megfelelő irányba és sorrendben. Győződjön meg róla, hogy
a szelep nincs megdőlve. Végül használja a feszítővasat vagy műanyag spatulát, hogy a felni peremén
áttolja a külső gumi többi részét. Telepítés után nyomja meg a külső gumiabroncsot, annak
ellenőrzésére, hogy a külső gumi pereme és a belső gumi megfelelően illeszkedik-e.
4. Fújja fel a kereket 1-1,3 bar nyomásig, és ellenőrizze a biztonsági csíkokat a bumiabroncs oldalán,
hogy a felni peremével együtt futnak-e.
5. Végül fújja fel a kereket 3,1-3,4 bar nyomásig. Csavarja vissza a szelepsapkát.
Megjegyzés: a feszítővasat vagy spatulát tekerje bele egy kendőbe, így nem fogja megsérteni a belső
gumit és a felni bevonatát.
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AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA

a) A kamera WiFi-n okostelefonról vezérelhető a Mi Home applikáció segítségével. Töltse le és
telepítse a Mi Home alkalmazást.

A DOBOZ TARTALMA

Adapter / toldó

Csavar

Hatszögletű
csavarkulcs

3. Mikor a roller gurulni kezd, tegye fel mindkét
2. Lépjen a taposólemezre egy lábbal, és lassan lábát a taposólemezre és nyomja meg a Gáz /
lökje el magát a talajtól.
Gyorsító gombot (A motor csak 5 km/h felett lép
működésbe)

Töltő adapter

KEZELŐSZERVEK

Mi Home

6
1

7
8

2

3

9

4. Engedje el a gyorsítás gombot, és a kinetikus
energia-visszatápláló
rendszer
(KERS) 5. Döntse a testét a kormányzáshoz a kívánt
működésbe lép és automatikusan, lassan fékezi irányba, ahogy kanyarodik, és lassan fordítsa el
a rollert. Húzza meg a fékkart hirtelen a kormányt.
fékezéshez.

10
11
12

4
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A tárcsafék beállítása
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Csengő
9. Akasztó az összecsukáshoz
10. Féklámpa
11. Tárcsafék
12. Kitámasztó
13. Akkumulátor tartó

Első lámpa
Fékkar
Összecsukó mechanizmus
Kerékbe épített motor
Töltő csatlakozó
Gáz / Gyorsító
Visszajelző panel

Akkumulátor
töltöttség kijelző
Üzemmód
kijelző
Be/kikapcsoló
gomb

Az akkumulátor töltöttségének kijelzése 4 LED-del történik.
Ahogy a tárolt töltés felhasználásra kerül, a LED-ek
folyamatosságból villogó üzemmódra állnak át. Mind a LED
világításakor az akku szint 100%-86% között van. Mikor 3 LED
világít és a negyedik villog, az akku 85%71% között van, és így
tovább. A legutolsó LED villogása jelzi, hogy az akkumulátor
kimerül. A roller gurul, amíg teljesen meg nem áll.
Attól függően, hogy a legalsó LED fehéren vagy zölden világít
vagy villog, a roller normál vagy energiatakarékos módban van.
(ECO mód: max. 18 km/h és finom gyorsítás, kezdőknek)
Ha a roller ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot és a roller
bekapcsol. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a gombot 2
másodpercig, és a roller kikapcsol. Bekapcsolt állapotban
nyomja meg a gombot a világítás be/kikapcsolásához. Az
üzemmód-váltáshoz nyomja meg kétszer egymás után a
gombot.

Ha a fék túl szoros, használjon M4-es méretű imbuszkulcsot a csavarok meglazításához a nyergen, a
fék kábelét (Brake Cable) pedig küldje vissza, majd húzza meg a csavarokat. Ha a fék nem fog
kellőképpen, lazítsa meg a csavarokat, finoman húzza ki a fék kábelt a fékút lerövidítéséhez, majd
szorítsa meg a csavarokat.

A kormány beállítása

b) Nyissa meg az alkalmazást. Régiónak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára állítsa,
hanem ANGOL nyelvre.
 Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és a + gomb
segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Mi Electric Scooter terméket. Az applikáció
automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
 Kövesse a további utasításokat.
 Nyissa meg a Mi Electric Scooter beépülő modult.
 Koppintson a „Connect” (Csatlakozás) feliratra és kövesse az utasításokat a WiFi
kapcsolódás befejezéséhez.

Megjegyzés:
A GPS vevőnek aktívnak kell lennie több mobiltelefon típus esetén, mikor az elektromos rollert keresi
WiFi-n.
Miután az alkalmazás sikeresen kapcsolódott a rollerhez, az Android telefonok lecsatlakoznak az
internetről, és hibaüzenetet küldenek, amelyben közlik, hogy nincs internetkapcsolat. Ebben az
esetben válassza a jelenleg kapcsolat fenntartását.
A roller firmware-ének frissítésekor a telefonon az internetkapcsolat fenntartását kell választania.
Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.
Hulladékkezelés
A Gyártó:
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Ha a kormány vagy a szár inog, billeg rollerezés közben, használjon M5 méretű imbuszkulcsot a
csavarok megszorításához az összecsukó mechanikán.

A tömlő adapter használata

ÜZEMBE HELYEZÉS
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A roller összeszerelése

1. Rögzítse a kormányzárat a fejegységen és
tolja ki a kitámasztó lábat.

2. Helyezze fel a kormányt a szárra.

FCC ID: 2ALS8-NS9633

MPORTŐR:
FCC ID: 2ALS8-NS9633
Amennyiben a gumiabroncsok laposak, távolítsa el a szelepsapkát és csatlakoztassa a hosszabbító
adaptert a szelephez a felpumpáláshoz.
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