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Köszönjük, hogy Mi elektromos robogó sorozatú termékeinket választotta. A termék
szabadidős eszköz.
A Xiaomi Inc. reméli, hogy biztonságos vezetési élményben lesz része.

FONTOS! Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi használatra.
A Mi Electric Scooter sorozat termékeivel kapcsolatos további információkért
látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide webhelyre.



Biztonsági utasítások

• Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem
rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára
vonatkozóan.

• Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.
• Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet

használja.
• Ez a jármű egy személyi elektromos robogó tisztán elektromos meghajtással. A

robogó 16 évnél idősebb személyek számára készült.
• Ne üljön robogóval, ha csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei

vannak. A tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek óvatosan
vezessenek. A gyerekek ne játsszanak a robogóval vagy annak alkatrészeivel, és a
tisztítást vagy a karbantartást sem végezhetik el gyerekek. A gép használata a
rezgések átvitelét eredményezi a vezető testében.

• Ne közlekedjen olyan forgalmi sávokban vagy lakott területeken, ahol a járművek
és a gyalogosok egyaránt közlekednek.

• Ez az elektromos robogó szabadidős eszköz. Közterületre történő behajtáskor
azonban lehetséges kockázatoknak kitett járműnek minősül. Saját biztonsága
érdekében kérjük, kövesse a kézikönyvben található utasításokat, valamint a helyi
közlekedési törvényeket és előírásokat.

• Ugyanakkor meg kell értenie, hogy a kockázatokat nem lehet teljesen elkerülni,
mivel mások megsérthetik a KRESZ-t és körültekintően vezetnek, és Ön ugyanúgy
ki van téve a közúti baleseteknek, mint amikor gyalogol vagy kerékpározik. Minél
nagyobb a sebesség, annál hosszabb a féktáv. Sima felületen a robogó
megcsúszhat, elveszítheti egyensúlyát, és akár fel is borulhat. Legyen óvatos
vezetés közben, ne gyorsítson, és tartson biztonságos távolságot a többi
közlekedőtől, különösen, ha ismeretlen helyen közlekedik.

• Tartsa tiszteletben a gyalogosok elsőbbségi jogát. Ügyeljen arra, hogy ne riassza
meg őket vezetés közben, különösen a gyerekeket. Amikor a gyalogosok mögül
közlekedik, nyomja meg a csengőt, hogy figyelmeztesse őket, és lassítsa le a
robogót, hogy balról haladjon el (azokra az országokra vonatkozik, ahol a
járművek jobb oldalon haladnak). Ha gyalogosokon halad át, alacsony sebességgel
tartson jobbra. Amikor járdán halad át, tartsa a legalacsonyabb sebességet, vagy
szálljon le a járműről.

• Szigorúan kövesse a kézikönyvben található biztonsági utasításokat, különösen
Kínában és olyan országokban, ahol nem léteznek az elektromos robogókra
vonatkozó törvények és előírások. A Xiaomi Communication Co., Ltd. nem vállal
felelősséget semmilyen pénzügyi veszteségért, testi sérülésért, balesetért, jogi
vitáért és egyéb érdekkonfliktusért, amely a felhasználói utasításokat sértő
cselekményekből ered.

• Nagy sebességgel vagy a helyzetnek nem megfelelő sebességgel (rossz időjárási
viszonyok, rossz felületviszonyok stb.) a stabilitás elvesztéséhez vagy az irányítás
elvesztéséhez vezethet. A kockázatok csökkentése érdekében be kell tartania a



kézikönyvben található összes utasítást. Legyen óvatos a termék felszerelésekor
és szétszerelésekor, mert leeshet és sérülést okozhat.

• Ne adja kölcsön a robogót annak, aki nem ismeri a készülék használatát. Ha pedig
kölcsönadja barátainak, kérjük, vállalja a felelősséget azért, hogy ismertesse a
használati utasításokat, és viselje a biztonsági felszerelést.

• Minden használat előtt ellenőrizze a robogót. Rendszeresen ellenőrizze a
különböző csavaros elemek meghúzását, különös tekintettel a keréktengelyekre,
az összecsukható rendszerre, a kormányrendszerre és a féktengelyre. Ha
meglazult alkatrészeket, alacsony akkumulátorszint-figyelmeztetést, leeresztett
gumiabroncsot, túlzott kopást, furcsa hangokat, meghibásodásokat és egyéb
rendellenes állapotokat észlel, azonnal hagyja abba a motorozást, és hívjon
szakembert.

• A robogót mindig támasztékkal, egyenletes és stabil felületen parkolja le. A
robogót úgy kell elhelyezni, hogy az állvány a vízszintesen legyen, nehogy
felboruljon. Soha ne helyezze a robogót az elejével lefelé a lejtőn, mert az állvány
becsukódhat és a gép felborulhat. Miután a robogó az állványra került, ellenőrizze
annak stabilitását, hogy elkerülje a leesés kockázatát (csúszás, szél vagy enyhe
lökés). Ne parkolja le a robogót forgalmas helyen, hanem inkább fal mellett. Ha
lehetséges, mindig sík talajon parkolja le a robogót.

• Viseljen sisakot, könyökvédőt és térdvédőt, hogy esés esetén elkerülje a
sérüléseket. A rossz vezetés eleséshez vagy súlyos balesethez vezethet.
Használaton kívül tárolja az elektromos rollert zárt térben. Olvassa el a használati
útmutatót, és óvatosan vezessen az elektromos robogóval. Az elektromos robogót
csak az összes biztonsági szabály megértése és alkalmazása után szabad használni.
A robogó üzemeltetője felelős minden olyan kárért vagy sérülésért, amelyet a
használati útmutató utasításainak be nem tartása okoz. A jobb vezetési élmény
érdekében javasolt a termék rendszeres karbantartása. Kérjük, olvassa el a
felhasználói anyagot, mielőtt feltölti az akkumulátort. NE vezessen esőben vagy
tócsákban. A vezető előírt életkora: 16-50 év. Gyermekek számára nem
engedélyezett.

• Ne érintse meg a fékrendszert, mert az éles peremek miatt sérüléseket okozhat. A
fék használat közben felforrósodhat. Erős használat után ne érintse meg.

• A nemmegfelelő használat elkerülése érdekében el kell kezdeni a rollert szabadon
mozgatni a motor és a gázpedál aktiválásához. Amikor a robogó leáll, a gázpedál
nem működik.

• Az A-súlyozott emissziós hangnyomásszint kisebb, mint 70 dB(A).
• A robogó által továbbított mechanikai rezgések kisebbek, mint 2,5 m/s². A mérési

bizonytalanság: 1,5 m/s².
• A gyártó által nem jóváhagyott tartozékok és egyéb kiegészítők nem használhatók.
• A biztonságos közlekedéshez tisztán kell látnia, mi van előtte, és mások számára is

jól láthatónak kell lennie.
• A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag burkolatot gyermekektől.
• A robogó nem rendeltetésszerű használatának elkerülése érdekében a robogó

hátsó kerekét le kell zárni egy lakattal, amikor leparkolt.
• A városban a forgalomnak számos akadálya van, mint például a járdaszegélyek

vagy lépcsők. Az akadályugrások kerülése javasolt. Fontos, hogy előre jelezze és
igazítsa a pályáját és sebességét a gyalogosokéhoz, mielőtt áthalad ezeken az



akadályon. Akkor is ajánlott leszállni a járműről, ha ezek az akadályok alakjuk,
magasságuk vagy megcsúszásuk miatt veszélyessé válnak.

• Ne módosítsa vagy alakítsa át a járművet, beleértve a kormánycsövet és a hüvelyt,
a szárat, az összecsukható mechanizmust és a hátsó féket.

• Távolítsa el a használatból eredő éles széleket.
• Minden esetben vigyázzon magára és másokra.
• Kapcsolja be a fényszórót és lassítsa le a sebességet, amikor éjszaka közlekedik.
• Indulás előtt győződjön meg róla, hogy a robogó összecsukható mechanizmusa

megfelelően működik.
• Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő. Ha

nem, kérjük, töltse fel.
• Ha olyan gyalogosok számára kijelölt helyen halad át, akik jogosultak az elsőbbségi

törvényekre, például a gyalogátkelőhelyekre, kérjük, szálljanak le, hogy együtt
sétáljanak a robogóval.

FIGYELEM! Soha ne használja a terméket vízforrás közelében.
FIGYELEM! Hagyja abba a termék használatát, ha az sérült.
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Termékáttekintés

1 Kormányfék 12 Első villa
2 Első fékkar 13 Kerék motor
3 Első lámpa 14 Töltő port
4 Hátsó fékkar 15 Kapocs
5 Gyorsító 16 Sárvédő
6 Vezérlőpult és bekapcsológomb 17 Hátsó lámpa és hátsó reflektor
7 Csengőkar 18 Rendszámtábla tartó
8 Csengő 19 Tárcsafék
9 Szár 20 Oldalsó reflektor
10 Gyorskioldó kar 21 Kitámasztó
11 Reflektor 22 Elemtartó

Vezérlőpult & Bekapcsológomb
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Sebességmérő: A robogó aktuális sebességének megjelenítése, valamint a hibakódok megjelenítése.
Üzemmódok: gyalogos üzemmódhoz (gyalogos üzemmód*): a robogó maximális sebessége 6 km/h, és ebben az üzemmódban
a hátsó lámpa villog (a fényszóró és a hátsó lámpa is be van kapcsolva*) ebben az üzemmódban könnyebben tolhatja a robogót séta
közben; D a normál üzemmódhoz, és S a sport módhoz.
Bluetooth: Az ikon azt jelzi, hogy a robogó sikeresen csatlakozott a mobileszközhöz.
Zárási emlékeztető: Zárja le a robogót a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

Hibaértesítés: Ha a csavarkulcs ikon pirosan jelenik meg, az azt jelzi, hogy a robogó javításra szorul. Ha a csavarkulcs ikon pirosan
villog, az azt jelzi, hogy a roller hibás.
Akkumulátor töltöttségi szintje: Az akkumulátor töltöttségét 5 sáv jelzi, amelyek mindegyike a töltött akkumulátor körülbelül 20%-át
jelenti.
Túlmelegedés Figyelmeztetés: Ha az akkumulátor hőmérséklete elérte az 50 °C-ot, a hőmérő ikon világítani kezd. Ez csökkenti a
gyorsulást és esetleg töltési problémákat. Azonnal hagyja abba a robogó használatát vagy töltését, és várja meg, amíg az
akkumulátor hőmérséklete lehűl. Ha az akkumulátor hőmérséklete a normál üzemi hőmérsékleti tartományon belül van, a roller
újra használható vagy feltölthető.
Bekapcsológomb: Nyomja meg a gombot a roller bekapcsolásához, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a roller kikapcsolásához.
Amikor a robogó be van kapcsolva, nyomja meg a gombot a fényszóró és a hátsó lámpa be- és kikapcsolásához, majd nyomja meg
kétszer a módok közötti váltáshoz.
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Napi ápolás és karbantartás

Tisztítás és tárolás

Ha foltokat lát a robogó felületén, törölje le azt egy nedves ruhával. Ha a folt nem
súrolódik le, tegyen rá egy kis fogkrémet, és fogkefével mossa le, majd nedves
ruhával törölje le.
Megjegyzés: ne tisztítsa a robogót alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy más korrozív
és illékony vegyi oldószerrel, hogy elkerülje a súlyos károsodást. Ne mossa a robogót
nagynyomású vízpermettel. Tisztítás közben győződjön meg arról, hogy a robogó ki
van kapcsolva, a töltőkábel ki van húzva, és a gumifedél le van zárva, mert a
vízszivárgás áramütést vagy más nagyobb problémát okozhat.
Ha nem használja a robogót, tartsa benti, száraz és hűvös helyen.
Ne hagyja kint hosszú ideig a szabadba. A túlzott napfény, a túlmelegedés és a
túlhűtés felgyorsítja a gumiabroncsok öregedését, és veszélyezteti a robogó és az
akkumulátor élettartamát.

Gumiabroncs karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását (legalább 2-3 havonta), az
ajánlott abroncsnyomás 50 psi. A max. a guminyomás 60 psi. A nem megfelelő
abroncsnyomással való közlekedés csökkenti a gumiabroncsok élettartamát és
biztonságát.

Az akkumulátor karbantartása és eltávolítása

Ne távolítsa el az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása bonyolult, és
megváltoztathatja a gép működését: Ha a termékre még garanciális, forduljon
hivatalos szervizhez. Ha a termékre nem vállalnak garanciát, forduljon bármely
választott szakszervizhez. A hivatalos javítóműhelyek listáját a www.mi.com címen
elérhető ügyfélszolgálattól kérheti. További kérdéseivel forduljon a www.mi.com
címen elérhető ügyfélszolgálathoz.
• A termékhez mellékelt pótabroncsokat szakszerviznek kell felszerelnie a kerékre. A

kerekek eltávolítása bonyolult, és a helytelen összeszerelés instabilitáshoz és hibás
működéshez vezethet:

• Ha a termékre még a gyártó garanciája vonatkozik, forduljon egy hivatalos
javítóműhöz. A hivatalos javítóműhelyek listáját a www.mi.com címen elérhető
ügyfélszolgálattól kérheti.

• Ha a termékre már nem vonatkozik a garancia, forduljon bármely kiválasztott
szakszervizhez.

• Ha kérdése van, forduljon a Xiaomi ügyfélszolgálatához, amely a www.mi.com
oldalon érhető el.

1. Ne használjon más típusú vagy márkájú akkumulátort, mert ez biztonsági
kockázatot jelenthet.
2. Ne szerelje szét, ne nyomja össze vagy szúrja ki a terméket. Ne érintse meg az
akkumulátor érintkezőit. Ne szerelje szét és ne szúrja ki a külső burkolatot. Ne



helyezze a terméket vízbe, tűzbe, és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek
(beleértve a hőforrásokat, mint pl. kályha, fűtés stb.). Kerülje el, hogy fémtárgyak
hozzáérjenek az akkumulátor érintkezőihez, mert ez rövidzárlatot, testi sérülést vagy
akár halált is okozhat.
3. Az akkumulátorba kerülő víz károsíthatja a belső áramkört, tűzveszélyt okozhat,
vagy akár fel is robbanhat. Ha azt gyanítja, hogy víz kerül az akkumulátorba, azonnal
hagyja abba az akkumulátor használatát, és vigye vissza a vevőszolgálathoz
ellenőrzésre.
4. A használt akkumulátorok nemmegfelelő ártalmatlanítása súlyosan szennyezheti
a környezetet. Az akkumulátorcsomag ártalmatlanításakor vegye figyelembe a helyi
előírásokat. Ne dobja ki tetszés szerint ezt az akkumulátort a természeti környezet
védelme érdekében.
5. Minden használat után töltse fel teljesen, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor
élettartamát.

Ne helyezze az akkumulátort olyan környezetbe, ahol a környezeti hőmérséklet
magasabb, mint 50°C vagy alacsonyabb, mint -20°C (például ne hagyja a robogót
vagy az akkumulátorcsomagot az autóban huzamosabb ideig közvetlen napfénynek
kitéve). Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert az akkumulátor meghibásodásához, az
akkumulátor túlmelegedéséhez és akár újabb tüzet is okozhat. Ha a robogót
várhatóan 30 napnál hosszabb ideig nem használja, kérjük, töltse fel teljesen az
akkumulátort, és tegye száraz és hűvös helyre. Ne feledje, hogy 60 naponta újra kell
tölteni, hogy megóvja az akkumulátort a korlátozott garancián túlmutató esetleges
károsodásoktól.
A robogót csak eredeti akkumulátorral szabad használni, és a robogót csak a
robogóval együtt szállított eredeti töltőadapterrel (vagy a gyártó által
kompatibilisnek jóváhagyott akkumulátormodellel vagy töltőadapterrel) szabad
feltölteni.

Mindig töltse fel az akkumulátort, mielőtt lemerül, hogy meghosszabbítsa az
akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor jobb teljesítményt nyújt normál
hőmérsékleten, és gyengébb, ha 0°C alatt van. Például amikor -20°C alatt van, a
futási tartomány normál állapotban csak fele vagy annál kisebb. Amikor a
hőmérséklet emelkedik, a lovaglási tartomány helyreáll. Részletes információkért
tekintse meg a Mi Home / Xiaomi Home App alkalmazást.

Ennek a transzformátornak a külső rugalmas kábele nem cserélhető; Ha a tápkábel
megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviseletétől beszerezhető speciális
kábelre vagy szerelvényre. Ha kérdése van, forduljon a Xiaomi ügyfélszolgálatához,
amely a www.mi.com oldalon érhető el.

Megjegyzés: a teljesen feltöltött robogó 120-180 napig bírja. A beépített intelligens
chip naplót vezet a töltési és kisütési nyilvántartásairól. A hosszan tartó töltés nélkül
okozott kár visszafordíthatatlan, és túlmutat a korlátozott garancián. A sérülés után
az akkumulátort nem lehet újratölteni (nem szakembereknek tilos leszerelni az
akkumulátorcsomagot, mert az áramütést, rövidzárlatot vagy akár súlyos biztonsági
baleseteket is okozhat).



Baleset, eltömődés vagy meghibásodás esetén ne próbálja meg saját maga
megjavítani, hanem forduljon hivatalos javítóműhelyhez, ha a termék még
garanciális. Ha nem, felveheti a kapcsolatot bármely választott szakszervizzel. A
hivatalos javítóműhelyek listáját a www.mi.com címen elérhető ügyfélszolgálattól
kérheti. Kérdéseivel forduljon a Xiaomi ügyfélszolgálatához a www.mi.com címen.

Törekedtek arra, hogy a felhasználók számára egyszerűsítsék a felhasználói anyag
szövegezését. Ha egy művelet túl bonyolultnak tűnik a felhasználó számára,
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos vagy szakszervizzel vagy a Xiaomi
ügyfélszolgálatával.

FIGYELEM! Mint minden mechanikai alkatrész, a jármű nagy igénybevételnek és
kopásnak van kitéve.

A különböző anyagok és alkatrészek eltérően reagálhatnak a kopásra vagy a
kifáradásra. Ha egy alkatrész várható élettartamát túllépték, az hirtelen eltörhet, ami
a felhasználó sérülését okozhatja. A nagy igénybevételnek kitett területeken látható
repedések, karcolások és elszíneződések azt jelzik, hogy az alkatrész túllépte az
élettartamát, ezért kérjük, forduljon hivatalos vagy szakszervizben, vagy a Xiaomi
ügyfélszolgálatához.

Kormány beállítása

A beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a roller ki van kapcsolva, és nem töltődik.

A robogó hosszú távú használata a csavarok meglazulását eredményezheti, ami a
kormányszár instabillá válását okozhatja. Ha azt észleli, hogy a kormányszár vezetés
közben megremeg, kövesse az alábbi lépéseket.

Eszközök:
I: 8-10 mm-es csavarkulcs
II: 4 mm-es imbuszkulcs
Megjegyzés: Ezeket az eszközöket a felhasználónak kell elkészítenie.

Lépések:
1. Ha összehajtott állapotban van, az I. eszközzel lazítsa meg a "c"-t (az óramutató
járásával megegyezően).
2. Az I. szerszámmal lazítsa meg a "b"-t (az óramutató járásával megegyezően).

a. Belső hatlapfejű anya
b. Hatlapfejű csavar
c. Hatszögletű anyát



3. A II-es szerszámmal állítsa be az "a"-t (óramutató járásával megegyezően) a
megfelelő pozícióba, és használja az I-es szerszámot a "b"-nek (az óramutató
járásával ellentétes irányba) történő meghúzásához.
4. Hajtsa fel a kormányszárat, zárja le a gyorskioldó kart, és forgassa el a
kormányszárat az óramutató járásával megegyező irányba a biztonsági kampó
zárásához.
5. Rázza meg a kormányszárat, hogy megnézze, megoldódott-e a probléma.
Ha nem, ismételje meg a 2. és 3. lépést.
Ha igen, folytassa a 6. lépéssel.
6. Állítsa vissza a robogót összehajtott állapotba, és az I. szerszámmal húzza meg a
"c"-t (az óramutató járásával ellentétes irányba).
* A 6. lépés kötelező.

Személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat

A személyes adatok köre

Ön beleegyezik abba, hogy a következő személyes adatokat gyűjtsük, amikor
regisztrál a Mi Home / Xiaomi Home App (az App) alkalmazásban: név, nem, életkor,
születési dátum, személyi azonosító szám, cím, elérhetőségi adatok, hobbik,
foglalkozás, sürgősségi kapcsolatfelvétel , fiókadatok, valamint a szolgáltatásunk
használatának idejére és helyére vonatkozó adatok. Ön önkéntes alapon adja meg a
fenti információkat.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Az Ön személyes adatainak az Alkalmazáson keresztül történő gyűjtésének végső
célja az, hogy jobb termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, valamint
javítsuk és optimalizáljuk felhasználói élményét. A konkrét gyűjtési módszerek és
csatornák többek között, de nem kizárólagosan:
1. Tagsági regisztráció;
2. Kérdőív;
3. Értékesítés utáni nyomon követés és visszatérő látogatások;
4. Termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos megjegyzések vagy javaslatok

kérése;
5. Rendezvények szervezése és résztvevők felhívása.

Önnek jogában áll megtagadni személyes adatainak megadását. Ha azonban
megtagadja bizonyos személyes adatok megadását, előfordulhat, hogy nem fogja
tudni használni az általunk biztosított termékeket és szolgáltatásokat, vagy az ilyen
termékek vagy szolgáltatások Ön általi használatát befolyásolhatja.

Személyes adatok felhasználása és közzététele

1. Ön beleegyezik abba, hogy személyes adatait a következő módokon felhasználjuk
és nyilvánosságra hozzuk (beleértve a tárolást és feldolgozást is): általunk felhasznált
(beleértve fiókjainkat is); amelyeket a kapcsolt vállalataink rendelkezésére bocsátunk



használatukra; általunk és kapcsolt vállalataink szokásos üzleti tevékenységi körein
belül a megfelelő engedményezettjeik vagy utódaik, jogi és pénzügyi tanácsadóik,
külső beszállítóik és ügynökeik számára felfedjük és felhasználják.
2. Mi és kapcsolt vállalataink információkat küldhetnek Önnek termékekről,
szolgáltatásokról és tevékenységekről. Ön beleegyezik, hogy megkapja a fent
említett információkat.
3. Személyes adatait a fent említettektől eltérő harmadik félnek kiadhatjuk az alábbi
körülmények bármelyike esetén vagy az alábbi célok bármelyike esetén:
• az Ön külön engedélyével;
• a törvények vagy kormányzati hatóságok (ideértve az igazságügyi hatóságokat is)
kötelező követelményeinek való megfelelés érdekében;
• a vonatkozó szolgáltatási záradékok teljesítéséhez (beleértve az esetleges
jogsértések kivizsgálását);
• csalással, biztonsággal vagy technológiával kapcsolatos problémák azonosítására,
megelőzésére vagy kezelésére;
• a törvény által megkövetelt vagy megtisztított mértékben a felhasználók vagy a
lakosság jogainak, érdekeinek, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében
a károkkal szemben;
• vészhelyzetben felfedték és vészhelyzetben használhatják.
4. A személyes adatok elektromos úton továbbíthatók és tárolhatók. A fent említett
információk címzettjei és/vagy felhasználói, valamint szervereik Kínában vagy azon
kívül lehetnek.
5. Megvédjük személyes adataid biztonságát. Biztonsági technológiákat, eljárásokat
és egyéb intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megvédjük
személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, használat vagy kiszivárgás ellen. Arra is
kötelezzük az itt megjelölt címzetteket és felhasználókat, hogy megvédik és
bizalmasan kezelik az Ön személyes adatait.
6. Ön beleegyezik abba, hogy mentesítse az itt megjelölt címzetteket és/vagy a
személyes adatok felhasználóit minden olyan követelés, kötelezettség vagy veszteség
alól, amely az információnak a jelen dokumentumban foglaltak szerinti
nyilvánosságra hozatalával és felhasználásával kapcsolatban merül fel vagy merülhet
fel, kivéve, ha az ilyen követelések, kötelezettségek vagy veszteségek közvetlenül
származnak. a címzettek és/vagy felhasználók szándékos kötelességszegése vagy
súlyos gondatlansága okozta.
7. Személyes adatait legfeljebb az ilyen információk gyűjtésének tervezett céljához
szükséges időtartamig, illetve a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott ideig őrizzük meg.
8. A felhasználói adatok gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos
részletekért tekintse meg a Xiaomi Inc. adatvédelmi szabályzatát a
www.miui.com/res/doc/privacy/cn.html oldalon.

Szerzői jogi nyilatkozat

Fenntartunk minden jogot, amely a következőkkel kapcsolatos: Minden szöveg, kép,
fénykép, hanganyag, animáció, videó, elrendezés és egyéb szellemi tulajdon jogi
védelem alatt áll. Nem reprodukálhatók kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés



céljából, illetve nem használhatók fel más webhelyeken vagy alkalmazásokban
módosítás után.

Védjegynyilatkozat

a Xiaomi Inc. védjegye. Minden jog fenntartva. A Ninebot a Ninebot (Tianjin)
Technology Co., Ltd. bejegyzett védjegye, az összes többi védjegy és kereskedelmi
név a megfelelő tulajdonosa.
Az összes leírt funkció és utasítás naprakész volt a kézikönyv kinyomtatásának
időpontjában. A tényleges termék azonban változhat a továbbfejlesztett funkciók és
kialakítás miatt.
Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Cím: 16F-17F, A blokk, 3. épület, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou,
Jiangsu, Kína.

Terméknyilatkozat

A robogó ismerete megkönnyíti a készülék használatát. Tehát kérjük, vegye
figyelembe, hogy:
1. Olvassa el figyelmesen a robogó használati útmutatóját, mielőtt elindulna.
2. Ne engedje, hogy olyanok használják a robogót, akik nem olvasták el a robogó
felhasználói anyagát.
3. Szerelje be megfelelően az összes alkatrészt a felhasználói kézikönyvben leírtak
szerint. A helytelen telepítés az irányítás elvesztéséhez, ütközéshez és eleséshez
vezethet. Telepítés és karbantartás előtt kapcsolja ki az áramellátást. A robogóval
történő balesetek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a csavarok meg vannak-e
húzva. Húzzon meg minden alkatrészt megfelelően. Ha az alkatrészek túl lazák vagy
túl szorosak, az a jármű károsodását vagy hibás működését okozhatja.
4. Ne töltse a terméket, ha az aljzat nedves. A termék töltéséhez csatlakoztassa a
tápkábelt egy megfelelő aljzatba (200-240 V/50-60 Hz), és tartsa távol gyermekektől,
háziállatoktól és gyúlékony anyagoktól.
5. Ne helyezze az akkumulátort olyan környezetbe, ahol a környezeti hőmérséklet
magasabb, mint 50°C (122°F) vagy alacsonyabb, mint -20°C (-4°F).
6. Ne használja az akkumulátort, ha az sérült, furcsa szaga van, füstöl vagy
túlmelegszik. A szivárgó akkumulátort tartsa távol más tárgyaktól.
7. Ne próbálja meg kinyitni vagy szétszerelni az elemeket és a sérült tápkábelt, mert
veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ha a tápkábel megsérült, ha kétségei vannak,
forduljon értékesítés utáni ügyfélszolgálatunkhoz.
8. Időben töltse fel a robogót, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását. A teljesen
feltöltött robogó körülbelül 120-180 napig, míg az alultöltött robogó körülbelül 30-60
napig maradhat készenléti módban.
9. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon más termék töltőjét. Töltés közben tartson
biztonságos távolságot a környező éghető anyagoktól.
10. Ne nyomja meg vagy ütögesse az akkumulátort, és kerülje az akkumulátor
súlyos leejtését vagy erős vibrációját. Ha ezek a körülmények előfordulnak, vagy
folyadék szivárog be vagy fröccsen bele a termékbe, az az akkumulátor vagy az



áramkör károsodását vagy rövidzárlatot okozhat. Azonnal hagyja abba a használatát,
és megfelelően ártalmatlanítsa.
11. Kérjen oktatási anyagokat a kereskedőtől vagy az ügyfélszolgálattól.
Ismerkedjen meg a robogóval, mielőtt a szabadban utazna. Minél többet gyakorol,
annál nagyobb biztonságban lesz, ha új környezetben használja azt. Ne feledje a
következő alapvető gyakorlatokat: Kezdje az alapvető gyakorlatokkal, mint például az
előrehaladás, a fordulás, a megállás akadályok nélküli nyílt helyeken (≥ 10 m x 10 m,
vagy 32,8 láb x 32,8 láb), és a test ellazítása. Javasoljuk, hogy az első alkalommal egy
tapasztalt felhasználó vagy edző utasításai alapján gyakoroljon. Ha elsajátította az
alapkészségeket, gyakorolja a szűk területeken való lovaglást, majd a fordulást és a
megállást. Így szűk helyeken és különféle felületeken is pontosan irányíthatja a
járművet, elkezdhet közlekedni az utakon. Ha a robogót frissítették, kezdje újra az
alapokkal.
12. Minden alkalommal vizsgálja meg a robogót, mielőtt elindulna. Győződjön
meg arról, hogy nincsenek meglazult vagy sérült alkatrészek.
13. Nézzen körül vezetés és fékezés előtt és közben, hogy elkerülje a sérüléseket,
a környező környezet károsodását vagy mások sérülését.
14. Győződjön meg arról, hogy a gumiabroncsok nyomása a
paramétertáblázatban megadott tartományon belül van. A túl magas nyomás növeli
az irányítás elvesztésének, az ütközéseknek és az eséseknek a kockázatát. A túl
alacsony nyomás károsítja a gumiabroncsot.
15. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását havonta legalább kétszer, vagy
minden alkalommal, amikor nagy távolságokat tesz meg, hogy elkerülje az
instabilitást, a baleseteket és a gumiabroncs-károsodást.
16. Ha a gumiabroncs meglazul, azonnal hagyja abba a motorozást és ellenőrizze
a gumit.
17. Rendszeresen ellenőrizze a fékvezeték feszességét, hogy elkerülje a fékek
elmozdulását vagy a laza fékvezetékek miatti hibás működését. Ön viseli a nem
megfelelő karbantartásból eredő károkat.
18. Lépjen fel a robogóra bármelyik oldalról, és viseljen professzionális
védőfelszerelést.
19. Mindig viseljen cipőt. Soha ne vezessen mezítláb, magassarkúban vagy
szandálban, amikor robogóval közlekedik.
20. Ne merítse vízbe az akkumulátort vagy a járművet. Kerülje az erős vagy
hosszan tartó esőzést, és ne tisztítsa a járművet nagynyomású vízzel, mert víz
kerülhet a töltőcsatlakozóba. Ha a robogót már eső érte, puha, száraz ruhával törölje
le. Azonnal hagyja abba a jármű használatát, és forduljon a vevőszolgálathoz. A test
törlésén kívül ne végezzen más műveletet, mert a nem megfelelő ápolás és tisztítás a
garancia érvényét veszti.
21. Nedves körülmények között romlik a fékteljesítmény, valamint a gumiabroncs
és az út közötti súrlódás, így nehezebb szabályozni a sebességet és könnyebb
elveszíteni az irányítást. Lassítson és fékezzen korán nedves időben.
22. Töltse fel az akkumulátort, amikor az alacsony akkumulátor töltöttségi szintje
ikon látható, mert előfordulhat, hogy a robogó nem rendelkezik elegendő energiával
a nagy sebességű vezetéshez.



23. Legyen mindig éber, még akkor is, ha könnyű Önnek robogni. Ne menjen át
akadályokon, és ne közlekedjen egyenetlen vagy nedves utakon, laza felületeken
vagy lejtőkön.
24. Ügyeljen a felület változásaira az utakon és a füvön.
25. Forduljon óvatosan, és ne forduljon túl gyorsan.
26. Ne vállalja a kockázatot, hogy meredek lejtőkön, egyenetlen felületen vagy
más olyan felületen közlekedik, amellyel korábban nem találkozott.
27. Ne közlekedjen autópályán. Tartsa be a közlekedési szabályokat, engedje a
gyalogosokat elsőnek, és soha ne fusson piros lámpával.
28. Tartsa tiszteletben a motorosok, kerékpárosok, gyalogosok és más személyek
jogait.
29. Tegyen óvintézkedéseket lovaglás közben, és ügyeljen a biztonságára, a
forgalomra és a gyalogosokra. Kerülje a nagy forgalmú vagy túlzsúfolt helyeket.
30. Mindenesetre számítsa előre a pályáját és a sebességét, miközben
tiszteletben tartja az út, a járda és a legsebezhetőbb szabályokat. Készüljön fel arra,
hogy reagáljon a következő veszélyekre: Ön előtt vagy mögött lassító vagy kanyarodó
járművek; autóajtók nyitása; az úton átkelő emberek; gyerekek és háziállatok az út
közelében; és olyan zavaró tényezők, mint a kátyúk, aknafedelek, vasútvonalak,
építkezések, törmelék stb.
31. Ha lehetséges, közlekedjen a kijelölt kerékpárutakon vagy az út szélén.
Menjen a KRESZ által megengedett vagy a helyi önkormányzat és törvények által
meghatározott irányba.
32. Álljon meg, ha stoptáblát lát, vagy jelzőlámpánál. Lassan szálljon le, és figyelje
a forgalmat. Kérjük, ne feledje, hogy a robogó vezetése során fennáll a más
járművekkel való ütközés veszélye. Engedje meg, hogy az autók haladjanak előre,
még akkor is, ha Ön a kijelölt úton halad.
33. Ne keressen izgalmakat azzal, hogy más járművekben kapaszkodva magával
vonszolja magát.
34. Ez a jármű nem akrobatikus használatra készült.
35. Ne használja rossz időben, rossz látási viszonyok között vagy intenzív fizikai
erőfeszítés után.
36. Ne közlekedjen egyedül távoli területeken. Még akkor is, ha valaki más kíséri,
győződjön meg arról, hogy az emberek tudják az úti célt és a várható visszatérési időt.
37. Legyen tisztában a sisak által hozzáadott magassággal és azzal, hogy feláll a
sisakján. Legyen óvatos, ha beltérben, ajtón át vagy más alacsony magasságú helyen
közlekedik.
38. Ne viseljen bő ruhát, amely beszorulhat.
39. Viseljen védőszemüveget lovaglás közben, hogy megvédje szemét a
szennyeződésektől, portól és rovaroktól. Használjon sötétebb lencséket, ha világos,
és tisztább lencséket, ha halvány.
40. Ne szállítson utasokat vagy gyermekeket.
41. A robogó nem orvosi műszer. Ne üljön robogóval, ha segítség nélkül nem tud
fel- vagy leszállni a járműről.
42. Ne közlekedjen a robogóval lépcsőn, liftben vagy forgóajtón keresztül.
43. Ne közlekedjen a robogóval rossz látási viszonyok között.
44. Ne közlekedjen robogóval autópályán, hacsak a törvény nem engedi.
45. Ne fordítsa el a robogó használatát, például rakomány szállítására.



46. Lassítson le, és adjon elsőbbséget a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és
autóknak, amikor kereszteződésekhez, autópályákhoz, kanyarokhoz és kapukhoz
közeledik vagy áthalad.
47. Legyen éber, amikor robogóval közlekedik, ahogyan más közlekedési
eszközzel teszi. Ne üljön robogóval, ha beteg, vagy alkohol vagy kábítószer hatása
alatt áll.
48. Ne használja a telefont, és ne végezzen más feladatokat vezetés közben, mert
mindig tisztában kell lennie a környezetével.
49. Vegye figyelembe, hogy a robogót 16-50 év közötti emberek számára
tervezték. Kérjük a szülőket, hogy ne engedjék kiskorú gyermekeiknek robogóra ülni.
50. Ne végezzen vészleállítást, különösen sima felületeken, hogy elkerülje a
megcsúszást és az elesést.
51. A jármű megcsúszhat, ha leparkolt és be van kapcsolva, ezért kapcsolja ki az
áramellátást, amikor Ön ne parkolja le a robogót olyan helyen, ahol nem lehet
parkolni, például vészkijáraton vagy tűzlépcsőn.
52. Nyáron a robogót biztonságos helyen tárolja, ahol a hőmérséklet 45°C (133°F)
alatt van. Ne hagyja huzamosabb ideig közvetlen napfénynek kitéve.
53. Télen a járművet biztonságos helyen tárolja, ahol a hőmérséklet nem
alacsonyabb, mint -20°C (-4°F). Miután a járművet nulla alatti hőmérsékleten tárolta,
töltés előtt helyezze át és helyezze szobahőmérsékletű helyre legalább fél órára.
54. Ne alakítsa át a robogót.
55. Ismerje és tartsa be a törvényeket azon a helyen, ahol robogóval közlekedik.
56. Ha robogója javításra vagy tesztelésre szorul, hibás vagy hibásan működik,
vagy ha járműalkatrészeket kell cserélnie, kétségei esetén forduljon értékesítés utáni
ügyfélszolgálatunkhoz.
57. A robogó adatai és paraméterei típusonként változnak, és előzetes értesítés
nélkül változhatnak.
58. A kormányra erősített bármilyen terhelés befolyásolja a jármű stabilitását.
59. Töltés közben kapcsolja ki a járművet, vagy kapcsoljon egy bizonyos nem
működő üzemmódba.
60. A robogót csak egy személy használhatja.

Ezt a nyilatkozatot a Kínai Népköztársaság törvényei szabályozzák.
Nem vállalunk felelősséget az ügyfelekkel szemben semmilyen követelésért,
felelősségért vagy veszteségért, amely abból ered, hogy az ügyfél megsérti a fenti
rendelkezéseket. A felhasználók felelősek minden előre nem látható vagy
elkerülhetetlen kockázatért a készülék használata során.
Dönthet úgy, hogy elfogadja a fenti rendelkezéseket és megkezdi a termék
használatát, vagy nem fogadja el az előző rendelkezéseket és visszaküldi a terméket.
A visszaküldött terméket és annak csomagolását olyan állapotban kell tartania,
amely a termék továbbértékesítését nem érinti.
A robogó viszonteladásához ne felejtse el együtt átadni ezt a Jogi nyilatkozatot a
vevőnek, mert ez a jármű törvényi része.
Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Még egyszer köszönjük, hogy
termékeinket választotta.

Tanúsítványok



Európai Uniós megfelelőségi nyilatkozat
Akkumulátor-újrahasznosítási információk az Európai Unió számára

Az elemek vagy az elemek csomagolása a 2006/66/EK európai irányelvnek és
az elemekre és akkumulátorokra, valamint a hulladékelemekre és -akkumulátorokra
vonatkozó 2013/56/EU módosításnak megfelelően van felcímkézve. Az irányelv
meghatározza a használt elemek és akkumulátorok visszaküldésének és
újrahasznosításának kereteit az Európai Unió egészében. Ezt a címkét különféle
akkumulátorokon helyezik el, jelezve, hogy az akkumulátort nem szabad kidobni,
hanem az ezen irányelv értelmében életciklusa végén vissza kell nyerni.

A 2006/66/EK európai irányelvvel és a 2013/56/EU módosítással összhangban az
elemeket és akkumulátorokat címkével látják el, jelezve, hogy azokat külön kell
gyűjteni és élettartamuk végén újrahasznosítani. Az akkumulátoron lévő címkén az
akkumulátorban lévő érintett fém vegyjele is szerepelhet (Pb az ólom, Hg a higany és
Cd a kadmium). Az elemek és akkumulátorok használói nem dobhatják ki az
elemeket és az akkumulátorokat válogatatlan települési hulladékként, hanem az
ügyfelek rendelkezésére álló begyűjtési keretrendszert használják az elemek és
akkumulátorok visszaküldésére, újrahasznosítására és kezelésére. Az ügyfelek
részvétele fontos az elemek és akkumulátorok környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt, a veszélyes anyagok esetleges jelenléte miatti esetleges hatásainak
minimalizálása érdekében.

Mielőtt az elektromos és elektronikus berendezéseket (EEE) a hulladékgyűjtő körbe
vagy hulladékgyűjtő létesítménybe helyezné, a ba sorozatot és/vagy akkumulátort
tartalmazó berendezés végfelhasználójának el kell távolítania ezeket a ba
sorozatokat és akkumulátorokat a szelektív gyűjtés céljából.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelv

„Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, hulladék elektromos és
elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem
szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi
egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a
helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes
ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a
telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint
feltételeivel és feltételeivel kapcsolatos további információkért.”

A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv (RoHS)



Ez a Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. termék a mellékelt részekkel (kábelek,
vezetékek és így tovább) megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló
2011/65/EU irányelv követelményeinek. ("RoHS Recast" vagy "RoHS 2").

A rádió- és távközlési végberendezésekről szóló irányelv

Tanúsítási szakértők B.V.
Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Hollandia, +31(0)8 50073210
Ez a készülék megfelel a lakosság elektromágneses tereknek való kitettségének
korlátozására vonatkozó EU-követelményeknek egészségvédelem céljából.

A [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.] kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa:
[DDHBC11NEB], [DDHBC05NEB], [DDHBC06NEB], [DDHBC08NEB] és [DDHBC07NEB]
megfelel a 2014/53/ irányelvnek. EU. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Biztonsági figyelmeztetés

GARANCIA ÉRTESÍTÉS

Xiaomi-felhasználóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. A
Xiaomi speciális fogyasztói jótállási előnyöket kínál, amelyek kiegészítik és nem
helyettesítik a nemzeti fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogi garanciákat.
A jogi garanciák időtartamát és feltételeit a megfelelő helyi törvények határozzák
meg. A fogyasztói jótállás előnyeivel kapcsolatos további információkért látogasson
el a Xiaomi hivatalos webhelyére: https://www.mi.com/en/service/warranty/. A
törvények által tiltott vagy a Xiaomi által más módon megígért esetek kivételével az
értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára

VIGYÁZAT
Veszély! Használat előtt olvassa el az utasítást.

VIGYÁZAT
Forró felület! Ezen jel közelében ne érintse meg a
felületet.

VIGYÁZAT
Éles végek. Ne érintse meg az éles végeket vagy
sarkokat.

VIGYÁZAT
Ne szerelje szét az elemtartó fedelét, veszélyes
energia van benne.

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.


korlátozódnak. A fogyasztói jótállás keretében, a törvény által előírt legteljesebb
mértékben, a Xiaomi saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti az Ön
termékét. A normál kopás, vis maior, visszaélés vagy a felhasználó hanyagságából
vagy hibájából eredő károk nem vállalnak garanciát. Az értékesítés utáni szolgáltatás
kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos
forgalmazóiban vagy a termékeket Önnek értékesítő végső szállító bármely személy.
Ha kétségei vannak, forduljon az érintett személlyel, akit a Xiaomi azonosíthat.

A jelen garanciák Hongkongban és Tajvanon nem érvényesek.

Azokra a termékekre, amelyeket nemmegfelelően importált és/vagy nem
megfelelően gyártott a Xiaomi, és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos
eladójától szerezték be megfelelően, a jelen garancia nem vonatkozik. A vonatkozó
jogszabályok értelmében Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő
garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a
kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

Jogi nyilatkozat

A felhasználói anyagot a Xiaomi vagy helyi leányvállalata teszi közzé. A Xiaomi
bármikor, előzetes értesítés nélkül elvégezheti a jelen kézikönyvben a tipográfiai
hibák, az aktuális információk pontatlansága vagy a programok és/vagy
berendezések fejlesztései miatt szükséges javításokat és változtatásokat. Az ilyen
változtatásokat azonban beépítik a felhasználói anyagok új online kiadásaiba (a
részleteket lásd a www.mi.com/global/service/userguide oldalon). Az összes
illusztráció csak illusztráció, és előfordulhat, hogy nem ábrázolja pontosan a
tényleges eszközt.

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati útmutatóban
csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései
miatt változhatnak.
További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra
Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Cím: 16F-17F, A blokk, 3. épület, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou,
Jiangsu, Kína.


