
  Electric Scooter Cable Lock Užívateľská príručka
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Prehľad produktu

Káblový zámok

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.
Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na použitie slúžia iba na referenčné 
účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.
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Ako používať

 1 Pre otvorenie zámku otočte správne nastavenými otočnými voličmi podľa pôvodného 
hesla. Poznámka: Počiatočné heslo je 00000, po jeho zmene si heslo zapamätajte.

 2 Otočte otočným gombíkom o 90° v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku.

3 Otočte správne nastavené voliče na preferované heslo, ako príklad uveďme 12345. Uistite sa, že si nové 
heslo pamätáte.
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4 Nastavenie hesla dokončíte otočením gombíka o 90° proti smeru hodinových ručičiek.



5 6

Poznámka: Použite nastavené heslo a zasuňte zástrčku v tvare kľúča do gombíka. Následne náhodne otočte 
gombíkom na správne heslo. Pokiaľ je možné káblový zámok odomknúť, je heslo úspešne resetované.
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Bezpečnostné opatrenia pre používanie

Pri použití káblového zámku vždy obtočte zámok okolo predstavca kolobežky a nepohyblivého predmetu aspoň na tri 
otočenia. Potom zasuňte zástrčku v tvare kľúča a náhodne otáčajte číselníky, aby ste sa uistili, že nie sú zhodné s vašim 
heslom.
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Poznámka: Spoločnosť Xiaomi a jej pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za akékoľvek straty 
súvisiace s kolobežkou v dôsledku zničeného zámku.

Špecifikácie

Názov Xiaomi Electric Scooter Cable Lock

Model XMCS01TT

Čistá hmotnosť 270 g

Materiály ABS, TBE, Zinková zliatina, PP, PVC

Kompatibilný s Elektrické koloběžky Xiaomi

Rozmery položky φ 12 × 1200 mm (priemer × dĺžka)
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Záručné upozornenie

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať ďalšie záruky. Spoločnosť 
Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záručné výhody, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek 
zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Trvanie
a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie 
informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti 
Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokiaľ to zákony nezakazujú alebo pokiaľ to 
spoločnosť Xiaomi nesľúbila inak, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného 
nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom 
zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo vráti peniaze. Na bežné opotrebenie, 
vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo vinou užívateľa sa záruka 
nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej 
servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, 
ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť 
spoločnosť Xiaomi.
Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.
Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo 
neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto 
záruky nevzťahujú. V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý 
výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste 
výrobok zakúpili.



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: 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 

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.

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

Pôvodné pokyny
Vyrobené v Číne




