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Köszönjük, hogy megvásárolta a Mi Electric Scooter Pro sport és szabadidős járművet, aminek stílusa van! 
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Figyelmesen ellenőrizze a csomag tartalmát. Kérjük, hogy amennyiben bármi hiányzik vagy sérült, lépjen kapcsolatba az 

értékesítőjével vagy a megbízott szervizzel. 

T-csavarkulcs Hosszabbító toldalék 

Csavar x 5 Töltő adapter 
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2. Termékismertető 

 
Kormány 

Világítás 

Fékkar 

 
 
 

 
Kormányrúd 

 

 
Sebesség 

Ellenőrzőpanel és 
bekapcsolás 
Csengős kar 

Csengő 

3. Összeszerelés és beállítás 
 

1. Nyomja fel a kart, nyomja meg és hajtsa ki 

az állványt. 

 
 

 
2. Rögzítse a felső részt a kormánnyal a 

kormányrúdba. 

 
 

 
Összecsukó szerkezet  

 
 

 
Villa 

Kerékmotor 

Töltés konnektor 

Kioldókar  
Kapocs  

Sárhányók 

Féklámpa 

Féklap 

 
Kitámasztó 

 
Akkumulátor helye 

 
 
 
 
 

3. Húzza meg mindkét oldalon a csavarokat a 

T-csavarkulccsal. 

 
 
 
 
 

4. Összeállítás utána gomb megnyomásával 

ellenőrizze, hogy a roller megfelelően 

működik-e. 

 

Ellenőrzőpanel és bekapcsolás 

 
Sebességmérő: A roller aktuális sebességét és a hibaüzeneteket jeleníti meg. 

Üzemmódok: 3 vezetési üzemmód. „ECO“ energiatakarékos (15 km/h körülire korlátozza a sebességet, nyugodt haladás, kezdők számára), 

„D“ normál üzemmód (20 km/h körülre korlátozza a sebességet) és „S“ sport üzemmód (a sebesség akár 25 km/h, nagy 

teljesítmény, kizárólag tapasztalt felhasználóknak javasolt). 

Bluetooth: Az ikon a roller mobileszközzel történő sikeres társítását jelzi. Hiba (error): A 

villáskulcs ikon a roller hibáját jelzi. 

Akkumulátor állapota: Az akkumulátort 5 vonal jeleníti meg, minden vonal az akkumulátor közel 20%-os töltöttségét fejezi ki. 

Bekapcsoló gomb: A roller bekapcsolásához nyomja meg a gombot. A roller kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa 

lenyomva. Amikor a roller bekapcsolt állapotban van, a világítás be- illetve kikapcsolásához nyomja meg a gombot 

és/vagy az üzemmód megváltoztatásához 2-szer nyomja meg. 
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4. Roller feltöltése 6. Irányítás módja 
 
 
 

   
Nyissa fel Csatlakoztassa Amint a töltés 

 

 
5. Gyors telepítés 

gumifedelet. az adaptert a konnektorba. befejeződik, 

takarja le a 

konnektort a 

gumifedéllel. 

Viseljen bukósisakot és 

térdvédőt, hogy tanulás 

közben megelőzze az esés 

okozta sérüléseket. 

1. Kapcsolja be a rollert és 

ellenőrizze az 

akkumulátor állapotát. 

2. Tegye az egyik lábát a 

rollerre és a másik lábával 

könnyedén lökje el magát a 

földtől. 

 
Irányítsa az eszközét és kommunikáljon vele más okos eszközök segítségével a Mi Home alkalmazásban 

 
1. Telepítse fel a Mi Home alkalmazást. 

Szkennelje be a QR kódot vagy nyissa meg a Google Play/App Store-t és töltse le, 

 
 
 

 
 
 
 

2. Társítsa az eszközt 

Nyissa meg a Mi Home alkalmazást és nyomja meg a „+“-t a jobb felső sarokban, majd kövesse az alkalmazás 

útmutatását. Megjegyzés: A Mi Home frissített lehet, ezért kérjük, a frissített változat útmutatását kövesse. 

3. Amint a roller segítségnélkül is 

halad, tegye rá a másik lábát is 

és adjon sebességet. 

Megjegyzés: A sebesség akkor 

válik vezérelhetővé, amikor a 

roller eléri az 5 km/h 

sebességet. 

4. A sebesség felengedésével a 

mozgási energia hasznosítására 

szolgáló beépített (KERS) 

rendszer kissé lassítani kezd. 

5. Helyezze át a súlypontját a 

haladási iránynak 

megfelelően elhajolva és 

lassan fordítsa el a 

kormányt. 
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7. Biztonsági figyelmeztetés Figyeljen oda ezekre a veszélyekre 

 

 

Esőben ne 
használja a rollert. 

Ha akadályba ütközik az úton, álljon meg és vigye át az 
akadályon a rollert. 

Ne növelje a sebességet, amikor tolja a 
rollert. 

Az akadályokat mindig kerülje ki. 

 

 

    
 

Ügyeljen arra, hogy ne üsse be 
a fejét amikor alacsony átjárón 
halad keresztül. 

Ne növelje a sebességet, amikor dombról lefelé halad és 

kezdjen időben fékezni. Amikor erős emelkedőhöz ér, szálljon 

le és tolja fel a rollert. 

Ne akasszon nehéz rakományt a 
kormányra. 

Egy lábon ne közlekedjen. 
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Közlekedjen biztonságosan 

 
 

 

Ne rollerezzen nagy forgalmú 
úttesten és járdán. 

Nagy sebesség mellett kerülje 
az éles kanyarodást. 

 

Ne álljon a sárhányóra. 
 

Ne nyúljon hozzá a fék alkatrészeihez. 

 
 

    
 

Ne rollerezzen csúszós, vizes 
felületeken ésesőben. 

Ne rollerezzen másodmagával és gyerekekkel.     Mindig fogja a kormányt.  Ne próbáljon lépcsőn vagy sziklán rollerrel 

közlekedni. 
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Biztonsági intézkedések 
 

• Ez az elektromos rollerszórakozásraés kikapcsolódásraszolgál. Nem közlekedési eszköz. Azonban, ha 

közterületenhasználja, vigyázzon mások biztonságára. Kérjük, tartsa be a következő útmutatásokat és 

természetesen a közlekedési szabályokat is. 

 
• Ugyanakkor tisztában kell lennie azzal, hogy a veszélyeket, ugyanúgy mint kerékpározás vagy gyalogos 

közlekedés során teljes egészében nem lehet elkerülni, mert előfordulha t, hogy a közlekedési szabályokat 

mások megszegik. Minél nagyobb a sebesség, annál hosszabb a fékút. Sík felületen a roller megcsúszhat, 

elvesztheti az egyensúlyát és ennek következtébeneleshet. Legyen elővigyázatos rollerezés közben, ne 

gyorsítson és tartson biztonságos távolságot másoktól, különösen ismeretlen terepen.  

8. Roller összecsukása és szállítása 

 

• Tartsa tiszteletben a járókelőket. Ne ijessze meg őket, a gyerekekre különösen vigyázzon. Gyalogos 

mögött haladva használja acsengőt, lassítson és (jobbkezes közlekedési rend esetén)balról előzze ki. 

Járdán közlekedve a járdajobb oldalán haladjon a legkisebb sebességgel. 

 
• Figyelmesen kövesse a kézikönyv ajánlásait, a közlekedőköteles betartani annak az államnak a 

törvényeit,melybena termék használatra kerül. A Xiaomi Communication CO., Ltd. és a Beryko s.r.o. nem 

tartozik felelősséggel az útmutató be nem tartása okozta semmilyen anyagi kárért, sérülésért, balesetért, 

jogvitáért és egyéb konfliktusért. 

 
• Ne adja kölcsön a rollert senkinek, aki azt nem tudja kezelni. Amennyiben kölcsönadja a rollert, kérjük, 

gondoskodjon arról, hogy a barátja betartsa a biztonsági előírásokat és megtanulja a kezelését. 

 
• Minden használat előttellenőrizze a rollert. Amennyiben meglazult alkatrészeket , alacsony töltésszintet, 

nem megfelelő tömörségű kereket, elhasználódott alkatrészeket, különleges zajt vagy egyéb szokatlan 

jelet észlel, azonnal hagyja abba a roller használatát és forduljon a megbízott szervizszolgálathoz. 

 
 

A rollernek kikapcsolt állapotban kell 

lennie. Tartsa meg a rollert, oldja ki a 

biztonsági reteszt és hajtsa ki a kart. 

 
 

Húzza a csengőt a horoghoz 

és rögzítse. 

 
 

A roller szétnyitásakor oldja le a 

csengőt a horogról. Hajtsa le a 

kart, nyissa szét a rollert, majd 

hajtsa ismét fel a kart. Végül ismét 

rögzítse a biztonsági védőt. 

 
 

 

Fogja meg az egyik vagy mindkét kezével a roller kormányrúdját. 
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9. Napi karbantartás 
 

Tisztítás és tárolás 

Amennyiben foltot talál a roller testén, nedves ronggyal törölje le. 

Megjegyzés: a roller tisztításához a komoly károsodás megelőzése érdekében ne használjon alkoholt, benzint, 

petróleumot vagy más maró hatású kémiai anyagot. Tisztításkor győződjön meg arról, hogy a roller kikapcsolt 

állapotban van és az adapter gumifedele le van hajtva. A víz bejutása elektromos zárlatot vagy komoly 

problémákat okozhat. Ne mossa vízsugárral a rollert. 

Tárolja a rollert száraz és hűvös fedett helyen, amikor nem használja. Ne hagyja a rollert hosszú ideig a 

szabadban. A közvetlen napsugárzás, a túlmelegedés vagy a fagy lerövidíti az akkumulátor élettartamát.  

 
 

Gumiabroncsok karbantartása 

Ellenőrizze rendszeresen a gumiabroncsokban a nyomást, a normál nyomás 50 psi / 3,5 bar. A nem kellően felfújt 

kerekekkel való közlekedés lerövidíti a roller élettartamát és veszélyezteti az ön biztonságát.  

 

Akkumulátor karbantartása 

1. Csak eredetiakkumulátort használjon. 

2. Ne szedje szét, ne szorítsa össze és más módon se avatkozzon be a termékbe. Ne érintse meg az 

akkumulátor konnektorait. Ne vegye le és ne lazítsa mega külső burkolatot. Ne tegye a terméket  vízbe és 

tűzbe, továbbá ne tegye azt ki 50°C feletti hőmérsékletnek (ideértve az olyan hőforrásokat is, mint a 

fűtőtest vagy a légkondicionáló). Ne közelítsenfém tárgyakkal az akkumulátor csatlakozóihoz, mert az 

rövidzárlatot, egészségkárosodást vagy halált okozhat. 

3. Bármilyen víz az akkumulátorral érintkezve belülről károsítja az áramköröket , veszélyes tüzet vagy 

akár robbanást okoz. Amennyibenbármilyen okból úgy véli, hogy víz került az akkumulátorba, azonnal 

hagyja abba a termék használatát és küldje be azt ellenőrzésre a tanúsítással rendelkező szervizbe.  

4. A károsodás vagy tűz elkerülése érdekében kizárólag eredetihálózati adaptert használjon. 

5. Az akkumulátor felelőtlen kidobásakomolyan károsíthatja a környezetet. Tanulmányozza át az 

akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat. 

 

Ne tegye az akkumulátort 50°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékletnek kitett helyre (ne hagyja az akkumulátort a 

napon lévő gépkocsiban se). Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert azzal használhatatlanná teszi. Az 

akkumulátor túlmelegszik és további tüzet okoz. Amennyiben 30 napig nem készül használni a rollert, kérjük, 

hogy töltse teljesen fel az akkumulátorát és tartsa száraz és hűvös helyen. Vegye figyelembe, hogy az 

akkumulátort legalább 60 naponként fel kell tölteni, egyébként fennáll az olyan károsodás veszélye, amire a 

garancia nem vonatkozik. 

Teljes lemerülés előtt mindig töltse fel az akkumulátort, ezzel meghosszabbítja az élettartamát. Minden olyan 

körülmény, mint például a hőmérséklet, jelentősen befolyásolhatja a megtehető távolságot.  

Megjegyzés: a teljesen feltöltött Mi Electric Scooter Pro készenléti üzemmódban 120-180 napot bír ki. A 

feltöltést és a lemerülést beépített okos chip monitorozza. A hosszú idejű lemerültség okozta károkra a 

garancia nem vonatkozik. 
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Féklapok megigazítása Kormány megigazítása 

 

Túl szoros fék esetén használjon 4 mm-es 

imbuszkulcsot az alkatrész csavarjának 

meglazításához. Végül igazítsa kissé meg a fékcső 

hosszát és ismét húzza meg a csavart. 

 
 

Gumiabroncsok felfújása 

Amennyiben a fék túl laza, lazítsa ki a csavart, 

de kissé hosszabbítsa meg a fékcső hosszát. 

Végül ismét húzza meg a csavart. 

A roller hosszú idejű használata miatt meglazulhatnak a csavarok, ami a kormány ellazulását okozhatja. Ebben az 

esetben a következő lépéseket kövesse: 

 
Szerszámok: 

I: 8-10 mm-es villáskulcs 

II: 4 mm-es imbuszkulcs 

Megjegyzés: Ezeket a szerszámokat a csomagolás nem tartalmazza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Csavarja le a gumiabroncs 

szelepének fedelét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Csatlakoztassa a szelepre a tömlőt. Fújja fel a gumiabroncsot. 

Lépések: 

1. Összecsukott állapotban (lásd 12. oldal) a „c“meglazításához (óramutató járásával megegyező irányba) használja 
a szerszámot 

2. Szerszámot használva lazítsa meg a „b“-t (az óramutató járásávalazonos irányban). 

3. Az „a“ (óramutató járásával ellenkező irányba történő) meglazításához tegye a szerszámot a megfelelő 
helyzetbe és húzza meg a „b“-t, (az óramutató járásávalellentétes irányba) 

4. Hajtsa fel a kormányt, húzza meg a leengedő kart és hajlítsa a kormányrudat az óramutatók irányában a horog 
közelébe. 

5. Ellenőrzésként mozgassa meg a kormányrudat. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg a 2. 

és a 3. lépést.  Amennyiben a probléma megszűnt, úgy folytassa a 6.lépéssel. 

6. Állítsa vissza a rollertszétszerelt állapotba és húzza meg a „c“-t (óramutatóval ellentétesen) * A 6. lépés az utolsó  

Megjegyzés: Ez a kormány beállítására vonatkozó útmutató csak tájékoztató jellegű. Nem a pontos szerviz 

eljárást írja le és szakszerűtlen kísérlet esetén komoly sérülések keletkezhetnek az összecsukó 

mechanizmusban, aminek a következménye súlyos baleset is lehet. A szakszerűtlen összeállítás okozta 

hibákra nem érvényesíthető a garancia. 
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Fékkábel 

a. Belső hatlapú anyacsavar 

b. Hatlapú csap 

c. Hatlapú anyacsavar 

Gumiabroncs 
szelep 



10. Jellemzők 11. Védjegy és jogiállásfoglalás 
 

Termék 
Név Mi Electric Scooter Pro 

Modell DDHBC02NEB 

Mérete 
Közlekedő üzemmódban: L × W × H 
(cm)[1]

 

113×43×118 

Összecsukott üzemmódban: L × W × 
H (cm) 

113×43×49 

Tömeg Súly (kg) Megközelítőleg. 14.2 

 
Irányítás 

Teherbírás (kg) 100 

Javasol életkor 16–50 

Javasolt magasság (cm) 120–200 

 
 
 
 

Roller statisztika 

Maximális sebesség (km/h) Megközelítőleg. 25 

Megtehető távolság (km)[2]
 Megközelítőleg. 45 

Max. emelkedési szög (%) Megközelítőleg. 20 

Alkalmas felületek 
Bármilyen megfelelően erős egyenetlenségektől mentes felület 
(pl.: beton, aszfalt, ...) 

Üzemi hőmérséklet (°C) -10~+40 

Tárolási hőmérséklet (°C) -20~+45 

Ellenálló-képesség IP54 

Töltési idő (h) Átlagosan 8 

 

 
Akkumulátor 

Normál feszültség (V) 37 V 

Max. Maximális feszültség (VDC) 42 V 

Kapacitás (Wh) 474 

Okos akkumulátor ellenőrző rendszer Nem normális hőmérséklet / alacsony feszültség / túlterhelés / túltöltés 

Motor 
Normál teljesítmény (W) 300 

Max. teljesítmény (W) 600 

 

Hálózati adapter 

Teljesítmény (W) 71 

Feszültség (V) 100–240 ~ 

Leadott feszültség (V) 42 V 

Leadott áram (A) 1.7 

Gumiabroncs 
Kerékátmérő 8,5 inch 

Gumiabroncsok javasolt nyomása 50 psi / 3,5 bar 

Bluetooth 
Támogatott frekvencia 2.4000-2.4835GHz 

Max. RF teljesítmény (mW) 100 

[1] Magasság a talajszintről a legmagasabb pontig mérve. 
[2] Normál fesztávolság: szélcsendes körülmények között 25°C hőmérsékleten mérve, teljesen feltöltött és 15 km/h sebességgel egyenes felületen haladó 

roller 75 kg terheléssel 

 

a Xiaomi Ine védjegye. Minden jog fenntartva. A Ninebot a Ninebot (Tianjin) Technology Co,. Ltd. bejegyzett 

védjegye, minden további védjegy és kereskedelmi név azok jogérvényes tulajdonosainak saját tulajdona. Ez a 

kézikönyv a Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. védjegye alatt került kidolgozásra. Semmilyen vállalat vagy 

személy nem használhatja, utánozhatja, másolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti ennek a kézikönyvnek 

semmilyen részét, illetve ezt vagy más terméket nem értékesíthet a Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. írásos 

engedélye nélkül. 

Valamennyi leírt funkció és útmutatás ennek a kézikönyvnek a nyomtatási dátumában érvényes. Ugyanakkor a 

valós termék tekintettel a funkciók és a kidolgozás fejlesztésére ettől eltérhet.  

Készült a Xiaomi Communications Co., Ltd. számára Gyártó: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. Cím: 16F-17F, Block A, 

Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Kína. 
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12. Tanúsítványok 

European Union Compliance Statement 

Battery recycling information for the European Union 
 

 
Az akkumulátor illetve annak csomagolása az elemekre és akkumulátorokra és azok újrahasznosítására 

vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelő feliratot tartalmaz. Az irányelv a használt elemek és 

akkumulátorok visszaszolgáltatásának és újrahasznosításának módját irányozza elő az Európai Unióban. Ez a 

felirat minden akkumulátoron figyelmeztetésként kerül feltüntetésre, hogy az akkumulátort ne dobja a 

hulladékgyűjtőbe, hanem adja azt le újrahasznosításra. 

Az európai irányelvnek megfelelően 

 

A 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően az elemek és akkumulátorok felcímkézésre kerültek, hogy 

felhívják a figyelmet arra, hogy használatukat követően újra kell hasznosítani azokat. Az elemek címkéjén 

kémiai szimbólumok is megjelenhetnek azokról a fémekről, melyekből az elem készült (Pl - ólom, Hg - higany, 

Cd - kadmium). Az elemek és akkumulátorok felhasználói nem dobhatják azokat a vegyes hulladék közé, 

hanem a vásárlók részére fenntartott visszaszolgáltatási és újrahasznosítási módokat kell használniuk. A 

vásárló ezzel hozzájárul a környezetre gyakorolt hatás minimalizálásához és véd minket a mérgező anyagoktól. 

Az elektronikus eszközök hulladékgyűjtőbe helyezése előtt a végfelhasználó az elemes vagy akkumulátoros 

készülékekből köteles eltávolítani az elemet illetve akkumulátort és azt külön előkészíteni az újrahasznosításra.  

 
 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 

„Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék olyan elektromos vagy elektronikus hulladék (WEEE irányelv  

2012/19/EK), ami nem tehető a háztartási vegyes hulladékgyűjtőbe. Ehelyett a felhasználó az elemek és 

akkumulátorok kormány vagy helyi hivatalok által újrahasznosításra kijelölt helyeknek történő átadásával 

védheti mások egészségét és a környezetet. 

 

A megfelelő ártalmatlanítással és újrahasznosítással segíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt 

negatív hatások elleni védelmet. Kérjük, hogy a gyűjtőhelyekre és az újrahasznosítás egyéb feltételeire 

vonatkozó további információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. 

 
Irányelv a veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról (RoHS) 

A Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. vállalat terméke, olyan alkatrészeket (kábeleket, végzárókat, stb.) tartalmaz, 

melyek megfelelnek a veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU irányelvnek („RoHS 

recast“ illetve „RoHS 2“) 

 
 

 

Segway Europe B.V. 

Elérhetőségi cím az EU-ban: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, The Netherlands 

Ez a készülék megfelel a nyilvánosság elektromágneses hullámok hatásának kitettségéről szóló minden EU 
rendeletnek. 

Mi, a Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. kijelentjük, hogy a rádiótípusú DDHBC02NEB készülék megfelel a 

2014/53/EU irányelvnek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető 

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

 
 
 
 

Importőr: 
Beryko s.r.o. 

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen 
www.beryko.cz 
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