
  Electric Scooter Cable Lock Uživatelská příručka



1 2

Přehled produktu

Kabelový zámek

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.
Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k použití slouží pouze pro referenční účely. 
Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.
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Jak používat

 1 Pro otevření zámku otočte správně seřízenými otočnými voliči podle původního hesla. 
Poznámka: Počáteční heslo je 00000, po jeho změně si heslo zapamatujte.

 2 Otočte otočným knoflíkem o 90° ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku.

3 Otočte správně seřízené voliče na preferované heslo, jako příklad uveďme 12345. Ujistěte se, že si nové heslo 
pamatujete.
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4 Nastavení hesla dokončíte otočením knoflíku o 90° proti směru hodinových ručiček.
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Poznámka: Použijte nastavené heslo a zasuňte zástrčku ve tvaru klíče do knoflíku. Následně náhodně otočte knoflíkem 
na správné heslo. Pokud lze kabelový zámek odemknout, je heslo úspěšně resetováno.
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Bezpečnostní opatření pro používání

Při použití kabelového zámku vždy obtočte zámek kolem představce koloběžky a nepohyblivého předmětu alespoň na tři 
otočení. Poté zasuňte zástrčku ve tvaru klíče a náhodně otáčejte číselníky, abyste se ujistili, že nejsou shodné s vaším 
heslem.
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Poznámka: Společnost Xiaomi a její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty související 
s koloběžkou v důsledku zničeného zámku.

Specifikace

Název Xiaomi Electric Scooter Cable Lock

Model XMCS01TT

Čistá hmotnost 270 g

Materiály ABS, TBE, Zinková slitina, PP, PVC

Kompatibilní s Elektrické koloběžky Xiaomi

Rozměry položky φ 12 × 1200 mm (průměr × délka)
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Záruční upozornění

Jako zákazník společnosti Xiaomi můžete za určitých podmínek využívat další záruky. Společnost 
Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruční výhody, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, 
jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vaším národním spotřebitelským právem. Doba trvání 
a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další 
informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti 
Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokud to zákony nezakazují nebo pokud to 
společnost Xiaomi neslíbila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo oblast původního 
nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném 
zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, 
zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní 
osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, 
autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě 
pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.
Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.
Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo 
nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky 
nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek 
prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek 
zakoupili.



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)
Adresa:: Room 101, Building 6, No. 2888, Wuzhong Avenue, Yuexi Street, 
Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou Jiangsu P.R. China 

Další informace naleznete na adrese www.mi.com.

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

Původní pokyny
Vyrobeno v Číně




