
Mi Electric Scooter 3 elektromos roller 

Fontos információk 

Importőr: 
Beryko s.r.o. 

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz 

A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és funkciói a 
termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak. További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt. 
Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Gyártó: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. 
Cím: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China. 

http://www.beryko.cz/
http://www.mi.com/


Termék áttekintése * Kizárólag a kisméretű elektromos járművekre vonatkozó  Napi kezelés és karbantartás  
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztítás és tárolás 

Ha szennyeződést lát a roller testén, azt nedves ronggyal törölje le. Ha a szennyeződés nem távolítható el, vigyen fel fogkrémet, 
dörzsölje meg fogkefével, majd nedves ronggyal törölje le. 

Megjegyzések: ne tisztítsa a rollert alkohollal, benzinnel, petróleummal vagy más maró és illékony vegyi oldószerrel , hogy elkerülje a súlyos 
károsodást. Ne mossa a rollert nagynyomású vízpermettel. A tisztítás során a roller mindenképpen legyen kikapcsolt állapotban, a 
töltőkábelt húzza ki, illetve a lehajtható gumidugót zárja le, mivel a víz beszivárgása áramütést vagy más nagyobb gondot okozhat. 

Amikor a rollert nem használja, tartsa azt beltérben, száraz és hűvös helyen. Hosszabb időn keresztül ne hagyja kültéren. A túlzott 
mértékű napfény, a túlmelegedés és túlhűtés felgyorsítja az abroncsok öregedését, és árt a roller, valamint az akkumulátoregy ség 
élettartamának. 

Abroncsok karbantartása 

Rendszeresen (legalább 2–3 havonta) ellenőrizze az abroncsnyomást; az abroncsnyomás javasolt értéke 50 psi. A maximális abroncsnyomás 60 psi. A 
nem megfelelő abroncsnyomással való közlekedés csökkenti az abroncs élettartamát és a biztonságot.  

Karbantartás és az akkumulátor eltávolítása 

Ne távolítsa el az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása bonyolult eljárás, és megváltoztathatja a berendezés működését: Vegye fel a 
kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, ha a termék még garanciás. Amennyiben a termék már nem garanciás, bármelyik kiválasztott, 
szakosodott szervizzel felveheti a kapcsolatot. Az ügyfélszolgálattól is kérheti a hivatalos szervizek listáját a következő helyen: www.mi.com. 
További kérdéseivel szintén felkeresheti az ügyfélszolgálatot a következő helyen:  www.mi.com. 
A termékhez mellékelt pótabroncsok kerékre történő felszerelését szakszerviz végezze.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vezérlőpult és bekapcsológomb 

     A kerekek leszerelése bonyolult eljárás, illetve a helytelen felszerelés instabilitást és hibás működést okozhat:  
– Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, ha a terméken még van gyártói garancia. Az ügyfélszolgálattól is kérheti a 

jogosított szervizek listáját a következő helyen: www.mi.com. 
– Amennyiben a terméken már nincs garancia, bármelyik kiválasztott, szakszervizzel felveheti a kapcsolatot. 
– Ha kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot a Xiaomi ügyfélszolgálatával a következő helyen: www.mi.com. 

1. Ne használja más típusok vagy márkák akkumulátoregységét, mert az biztonsági kockázatokat vethet fel. 

 

Sebességmérő: Megjeleníti a roller aktuális sebességét, valamint mutatja a hibakódokat. 
Üzemmódok: gyalogos üzemmód (séta üzemmód *) esetében a roller maximális sebesség 6 km/óra. Ebben az üzemmódban a hátsó világítás 
.villog (az első és a hátsó világítás egyaránt be van kapcsolva*). Ebben az üzemmódban könnyebb a rollert séta közben tolni; „D“ jelöli a normál 
üzemmódot és az „S“ jelölni a sport üzemmódot. 
Bluetooth: Az ikon azt jelzi, hogy a roller sikeresen csatlakozott a mobilkészülékhez. 
Emlékeztető lezárásra: A rollert a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül zárja le. 
Értesítés hibáról: Amikor a villáskulcs ikon piros színnel jelenik meg, az azt jelzi, hogy a rollert szervizelni kell. Amikor a villáskulcs ikon  pirosan villog, az 
azt jelzi, hogy a rollernél hiba merült fel. 
Akkumulátorszint: Az akkumulátor töltöttségét 5 sáv jelzi; ezek mindegyike az akkumulátor teljes töltöttsége 20%-ának felel meg. 
Figyelmeztetés túlmelegedésre: Amikor az akkumulátor hőmérséklete eléri az 50 °C-ot, világít a hőmérő ikon. Ez csökkent mértékű gyorsulást, esetleg 
töltéssel kapcsolatos problémákat eredményez. Azonnal szüntesse meg a roller használatát vagy töltését, és várja meg, amíg az akkumulátor lehűl. Amikor az 
akkumulátor hőmérséklete a normál üzemi hőmérsékleti tartományba került, a roller ismét használható, illetve tölthető. 
Bekapcsológomb: A gomb megnyomásával kapcsolja be a rollert, illetve a gomb 3 másodpercig való lenyomva tartásával kapcsolja ki a rollert. 
Amikor a roller bekapcsolt állapotban van, az első és hátsó világítás be-/kikapcsolásához nyomja meg a gombot, illetve az üzemmódok közti 
váltáshoz nyomja meg a gombot kétszer. 

szabályozás (eKFV) tárgyát képező termékekre. 

Kormányrúd 
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2. Ne szerelje szét, szorítsa össze vagy lyukassza ki a terméket. Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit. Ne szerelje szét 
vagy szúrja át a külső burkolatot. Ne helyezze a terméket vízbe vagy tűzbe, ne tegye azt ki 50 °C feletti hőmérsékletnek 
(beleértve az olyan hőforrásokat, mint a tűzhelyek, fűtőtestek stb.). Kerülje, hogy fém tárgyak érintkezzenek az akkumulátor 
érintkezőivel, mivel az rövidzárlatot, testi sérülést vagy akár halált eredményezhet. 

3. Az akkumulátorba esetlegesen bejutó víz kárt okozhat a belső áramkörökben, tűz vagy akár robbanás veszélyével jár. Ha 
felmerül annak gyanúja, hogy víz jutott az akkumulátorba, haladéktalanul hagyja abba annak használatát, és azt 
felülvizsgálatra küldje vissza az ügyfélszolgálatnak. 

4. Az akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása súlyosan szennyezheti a környezetet. Tartsa be a helyi szabályozásokat 
ennek az akkumulátoregységnek az ártalmatlanításakor. A természeti környezet megóvása érdekében ne dobja ki 
ezt az akkumulátoregységet szándékosan. 

5. Minden használatot követően teljesen töltse fel, hogy ezzel is meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. 

http://www.mi.com/
http://www.mi.com/
http://www.mi.com/
http://www.mi.com/


 

 

 

A kormányrúd beállítása 

Beállítás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a roller ki van kapcsolva, és nincs töltőn.  
 

A roller hosszú távú használata a csavarok meglazulását eredményezheti, ami a kormányrúd szárának az instabillá válását okozh atja. Ha észreveszi, 
hogy a kormányrúd szára a haladás közben inog, kövesse az alábbi lépéseket.  

Szerszámok: 
I.: 8–10 mm-es villáskulcs 
II.: 4 mm-es imbuszkulcs 
Megjegyzés: Ezeket a szerszámokat a felhasználónak kell előkészítenie.  

Lépések: 
1. Összehajtott állapotban az I. szerszám segítségével lazítsa meg a „c“ elemet (az óramutató járásával megegyező irányban). 
2. A II. szerszám segítségével lazítsa meg a „b“ elemet (az óramutató járásával megegyező irányban). 
3. A II. szerszám segítségével állítsa az „a“ elemet (az óramutató járásával megegyező irányban) a megfelelő helyzetbe, majd az I. szerszám 

segítségével húzza meg a „b“ elemet (az óramutató járásával ellentétes irányban). 
4. Hajtsa a kormányrúd szárát felfelé, zárja a gyorskioldó kart, és forgassa el a kormányrúd szárát az óramutató járásával megeg yező 

irányban a biztonsági horog zárásához. 
5. Rázza meg a kormányrúd szárát annak megállapítására, hogy megoldódott-e a probléma. 
Ha nem, ismételje meg a 2. és 3. lépést. 
Ha igen, folytassa a 6. lépéssel. 
6. A rollert ismét hajtsa össze, és az I. szerszám segítségével húzza meg a „c“ elemet (az óramutató járásával ellentétes irányban). 
* A 6. lépés elvégzése kötelező. 



Tanúsítványok 

Európai uniós megfelelőségi nyilatkozat 
Az akkumulátor újrahasznosításáról szóló információk az Európai Unió tekintetében 

 

Az akkumulátorok vagy a akkumulátorcsomagolások az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról 
szóló 2006/66/EK irányelvnek, valamint az azt módosító 2013/56/EU irányelvnek megfelelően vannak felcímkézve. Az irányelv meg határozza 
a használt elemek és akkumulátorok visszavételének és újrahasznosításának kereteit az Európai Unió egész területére vonatkozóan. Ez a 
címke a különféle akkumulátorokon kerül feltüntetésre, és azt jelzi, hogy az akkumulátort nem szabad kidobni, hanem az életta rtamának 
lejártakor ezen irányelv szerint kell újrahasznosítani. 

A 2006/66/EK európai irányelvnek és annak 2013/56/EU számú módosításnak megfelelően az elemeket és az akkumulátorokat olyan 
címkével kell ellátni, amely jelzi, hogy élettartamuk végén elkülönített gyűjtés és újrahasznosítás szükséges. Az akkumulátor címkéjén 
szerepelhet továbbá a benne lévő fém kémiai vegyjele is (Pb: ólom, Hg: higany, Cd: kadmium).  
Az elemek és akkumulátorok felhasználói számára tilos az elemeket és akkumulátorokat válogatatlan háztartási hulladékként ártalmatlanítani, 
ehelyett olyan, vásárlók számára rendelkezésre álló gyűjtési lehetőséget kell igénybe venniük, amely biztosítja az elemek és akkumulátorok 
visszavételét, újrahasznosítását és kezelését. A vásárlók részvétele igen fontos azon környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatások 
minimalizálása érdekében, amelyek az elemek és akkumulátorok veszélyes anyagok esetleges jelenléte miatt állnak fenn.  

Mielőtt elektromos és elektronikus berendezéseket (EEE) a hulladékgyűjtő áramba vagy hulladékgyűjtő létesítményekbe helyezne, a 
végfelhasználó – elkülönített gyűjtés céljából – köteles az elemeket és/vagy akkumulátorokat tartalmazó berendezésekből eltávolítani az 
elemeket és akkumulátorokat. 

 
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelv 

A veszélyes anyagainak korlátozásáról szóló (RoHS) irányelv 

A Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. jelen terméke az ahhoz tartozó alkatrészekkel (kábelekkel, vezetékekkel stb.) együtt  megfelel 

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irá nyelv („átdolgozott 
RoHS“ vagy „RoHS 2”) követelményeinek. 

 
A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelv 

 

Certification Experts B.V. 
Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands, +31(0)8 50073210 

Ez a készülék egészségvédelmi eszközeinek köszönhetően megfelel a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásával 
kapcsolatos uniós követelményeknek. 

A [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd,] ezúton vállalja, hogy a [DDHBC11NEB], [DDHBC05NEB], [DDHBC06NEB], [DDHBC08NEB], és 
[DDHBC07NEB] típusú rádiófrekvenciás berendezések összhangban állnak a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi n yilatkozat teljes szövege 
az alábbi internetcímen érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/- declaration.html 

 
 
 
 
 

 
Biztonsági figyelmeztetés 

 

 
 

 
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 201 2/19/EU 
irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni.  Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a 
környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elek tromos vagy 
elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfe lelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít a környezetre 
és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személ lyel vagy a 
helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és használati feltételeivel kapcsolatban. 

FIGYELEM! 

Veszély! Használat előtt olvassa el a 
felhasználói útmutatót. 

 
 

FIGYELEM! 

Forró felület! Kerülje a szimbólum 
környezetében lévő felületek 
érintését. 

FIGYELEM! 

Éles szélek. Kerülje az éles szélek és 
sarkok érintését. 

 
 

FIGYELEM! 

Ne szerelje szét az akkumulátor 
burkolatát a benne lévő veszélyes 
energiák miatt. 

http://www.mi.com/global/service/support/-
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