Tack för ditt köp!
Tack för ditt köp av Mi Electric Scooter.

Innehåll
1. Paketet innehåller

2

2. Produkt överblick

2

3. Montering och Set-Up

4

4. Ladda din Scooter

5

5. Så här kör Ni

5

6. Säkerhets Instruktioner

7

7. Transport och vikbara delar

12

8. Daglig skötsel

13

9. Speciﬁkationer

16

10.

Trademark och Legalliteter

17

11.

Certiﬁkationer

18

12.

Quick Setup

20

1

2 Produkt Översikt

1 Paketet innehåller
Monterad Electric Scooter

Gas
Instrucktion

Legal info

Mi Electric Scooter User Manual

Snabb Start Guide

Legal Statement

Headlight
Broms

Kontrollpanel
Ringklocka

Q u i c k S ta r t G u i d e

Fäste

Vikningsmekansim

Bromsljus
Diskbroms
Scooterstöd

Hjul Motor

Batteri
Hållare

Laddnings Uttag
Kontrollpanel

Tillbehör
Förlängd Ventil adapter

Skruv × 4

Hexagonnyckeln

Däck × 2

Laddare Adapter

Batteri level
display

Mode display
Kontrollera noga innehållet i paketet, om något saknas eller skadas, vänligen kontakta din lokala kundservice för support
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Power knapp

Effektnivån indikeras av fyra strömlampor på kontrollpanelen. När ström förbrukas kommer lamporna att ändras från fast till
blinkande och slutligen stängas av uppifrån till ner. När alla fyra strömlampor är på är batterinivån mellan 100% - 86%. När tre
lampor lyser är batterinivån mellan 85% - 71% och så vidare. När lampan i botteneffekten blinkar indikerar det låg effekt. Ladda
snart för ytterligare användning. När strömmen är tom tänds alla lampor av och scootern kommer att rulla tills den kommer till ett
stopp.
Bottenljuset blinkar antingen vit eller grönt. Det vita ljuset indikerar vanligt läge och grönt ljus indikerar
strömsparläge. (energisparläge: max hastighet 18 km / h med mjukare acceleration för nybörjare)
När scootern är av, tryck på knappen för att slå på scootern. När scootern är på, håll intryckt i 2 sekunder för att stänga av scootern.
Efter att ha startat, tryck på knappen för att slå på eller av strålkastaren; Och tryck två gånger för att växla mellan lägen.
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3 Montering och Set-Up
1. Fäst styret på toppen av styrstången och fäll
ner scooterstödet

4 Ladda din scooter
2. Fäst styret på styrstången

Lossa gummiskyddet

Plugga in ladd

När laddningen är

adaptern i

klar sätt tillbaka

uttaget

gummiskyddet

5 Hur kör man?
3. Skruva åt de medföljande skruvarna med
den medföljande Hexagonnyckeln

4. Efter detta sätt på ström
knappen för att se så allt fungerar som det ska

Bär hjälm och skydd vid eventuella fall när
du lär dig att köra
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1. Sätt på scootern och stäm av
laddningsindikatorn
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6 Säkerhets instruktioner
Se upp för risker

2. Stig på ståplattan med ena foten och sparka

3. När scootern börjar rulla, sätter man båda

långsamt framåt med den andra på marken

fötterna

en till två gånger och ge lätt gas

gasreglaget

på

ståplattan
(gaspedalen

och

trycker

initieras

på
när

hastigheten överstiger 5 km / h)
Köe EJ i regn, snö

Håll din hastighet mellan 5-10 km / h när du åker över fartgupp,
hissdörrlister, ojämna vägar eller andra ojämna ytor. Böj något
på knäna för att bättre justera ojämna ytor

4 Släpp gaspedalen och det kinetiska
energiåtervinningssystemet (KERS) startar

5 Luta kroppen i styrriktningen när du svänger
och vrid långsamt styret

automatiskt för att bromsa långsamt; Och
tryck in bromsspaken för snabbare
inbromsning
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Se upp för låga dörröppningar,
hissöppningar etc

Gasa inte i nedförsbackar
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Undvik dessa situationer

Gasa inte när du leder/går brevid scooter

Undvik alltid hinder

Undvik att köra på vägar och övriga

Vrid inte styret kraftigt när du har hög

vägar där andra fordon är tillåtna.

fart

Följ lagen.

Häng inte saker på handtaget.

Båda fötterna på ståplattan alltid

Kör inte i pölar djupare än 2

Åka alltid ensam på scootern

cm

för att undvika fara

Använd ryggsäck för transport
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Säkerhets påminnelse

Ha aldrig fötterna på bakre

Rör inte broms skivan

stänkskärmen. Ingen broms.

Håll alltid båda händerna på
styret
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Denna elektriska skoter är en fritidsprodukt som ska framföras på avgränsat område. Om den väl är i ett offentligt
område, kommer de att ses som fordon som utsätts för alla risker som fordon står inför. För din säkerhet, följ
instruktionerna i manualen och de lagar och förordningar som anges av myndigheter och myndigheter.
• Samtidigt bör du förstå att risker inte helt kan undvikas eftersom andra kan bryta mot regelverk och köra
oavsiktligt och du utsätts för trafikolyckor precis som när du går eller cyklar. Ju snabbare scootern är, desto längre
tid tar det att stoppa. På en slät yta kan skoter glida, tappa balans och till och med resultera i fall. Därför är det
avgörande att du är försiktig, håller rätt hastighet och avstånd, särskilt när du inte känner till platsen.
• Respektera fotgängarnas rätt till väg. Försök att inte skrämma dem när du kör, särskilt barn. När du åker bakom
fotgängare, ring din klocka för att ge dem en heads-up och låt långsamt din scooter passera från vänster (gäller
för länder där fordon kör till höger). Håll till höger med låg hastighet när du åker förbi fotgängare. Håll den lägsta
hastigheten eller gå när du passerar fotgängare.
• Följ noggrant säkerhetsinstruktionerna i handboken, särskilt i Kina och länder som saknar relevanta lagar och
bestämmelser för elektriska skoter. Xiaomi Communication Co., Ltd. ansvarar inte för ekonomiska förluster,
fysiska skador, olyckor, juridiska tvister och andra intressekonflikter till följd av åtgärder som strider mot
användarinstruktionerna.
• Låna inte din skoter till den som inte känner till instruktionerna. Och när du lånar ut det till dina vänner, ta
ansvaret att se till att han / hon känner till instruktionerna och bär säkerhetsutrustningen.
• Kontrollera skoter innan varje användning. När du noterar lösa delar, varningar om lågt batteri, skevtdäck,
överdrivet slitage, konstiga ljud, funktionsstörningar och andra onormala förhållanden, sluta köra omedelbart och
ring professionellt stöd.

Undvik trappor eller att hoppa med
scootern. Scootern håller inte för
detta.

VARNING – Risk för brand – Använd bara orginaldelar
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7 Fälla ihop och transport

Fälla ihop
Se till att skotern är avstängd. För att fälla ihop; lås upp fällmekanismen och böj styrstången för att
haka spännet på det bakre stänkskyddet. Fästs med bygeln på ringklockan. För att öppna, tryck på
bygeln på ringklockan för att ta bort från spännet, resa styret och låsa fällstrukturen.

Bära
Håll den hoppfälda scootern i styrstången med en eller båda händerna föratt bära
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8 Daglig skötsel och underhåll

Öppna

Rengöring och förvaring
Om du ser fläckar på scooterns kropp, torka av dem med en fuktig trasa. Om fläckarna inte skrubber av,
sätt på tandkräm och borsta dem med en tandborste, torka sedan av dem med en fuktig trasa. Om du ser
repor på plastdelar, använd sandpapper eller andra slipmaterial för att polera dem.
Anmärkningar: rengör inte scootern med alkohol, bensin, fotogen eller andra frätande och flyktiga
kemiska lösningsmedel för att förhindra allvarliga skador. Tvätta inte scootern med en
högtrycksvattenspray. Under rengöring, se till att scootern är avstängd, laddningskabeln är urkopplad
och gummiskyddet stängt eftersom vattenläckage kan leda till elektriska stötar eller andra stora problem.
När scootern inte används ska du hålla den inomhus där den är torr och sval. Förvara inte utomhus
under lång tid. För mycket solljus, överhettning och överkylning påskyndar åldrandet av däcken och
äventyrar skoter och batteripaketets livslängd.
Batteriunderhåll
1. Använd originalbatteri, användning av andra modeller eller märken kan leda till säkerhetsproblem;
2. 2. Vidrör inte kontakterna. Demontera eller punktera inte höljet. Håll kontakterna borta från metallföremål för att förhindra
kortslutning som kan leda till skador på batteriet eller till och med skador och dödsfall;
3. 3. Använd originaladapter för att undvika potentiell skada eller eld;
4. 4. Misshantering av begagnade batterier kan göra enorma skador på miljön. Följ lokala föreskrifter för att kassera använda batterier för
att skydda den naturliga miljön.
5. 5. Ladda batteriet efter varje användning helt för att förlänga livslängden.
Placera inte batteriet i en miljö där omgivningstemperaturen är högre än 50 ° C eller lägre än -20 ° C (t.ex. lämna inte sscooter eller
batteripaket i en bil i direkt solljus under en längre tid). Kasta inte batteriet i elden, eftersom det kan leda till batterifel, överhettning av
batteriet och till och med en annan eld. Om scootern förväntas vara oanvänd i mer än 30 dagar, ladda batteriet helt och placera det på ett
torrt och svalt ställe. Kom ihåg att ladda det var 60: e dag för att skydda batteriet mot potentiella skador som överstiger begränsad garanti.
Ladda alltid innan du tömmer batteriet för att förlänga batteriets livslängd. Batteripaketet fungerar bättre vid normal temperatur och dåligt
när det är under 0 ° C. Till exempel, när det är under -20 ° C, är användningslängden bara hälften eller mindre i normalt tillstånd. När
temperaturen stiger återställes användninglängden. För detaljerad information, se Mi Home App.
Obs: fulladdad Mi Electric Scooter kommer att hålla i 120-180 dagar. Det inbyggda intelligenta chipet håller en logg över sina laddnings- och
urladdningsregister. Skadorna orsakade av långvarig ickeladdning är oåterkalleliga och går utöver garanti. När skadan är klar kan batteriet
inte laddas.(icke-officiell service är förbjudna att ta isär batteriet, eftersom det kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning eller till och med större
säkerhetsolyckor).
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Ta bort ytter- och innerdäcken

Åtgärda diskbromsen

Obs: Kofot ingår inte och bör köpas separat.

Bromskabel
Om bromsen är för hård, använd M4-sexkantnyckeln för att lossa skruvarna på bromsoket och lossa
bromskabeln för att förkorta den exponerade längden och dra åt skruvarna. Om bromsen är för lös, lossa
skruvarna och dra ut bromskabeln något för att förlänga den utsatta längden, dra sedan åt skruvarna.
Justera styret

1

2

3

1. Töm det inre däcket först. Använd ett verktyg för att trycka på metallpiggen i luftventilen så att luft släpps ut från det inre däcket och
använd andra handen för att trycka på däcket på olika ställen för att släppa ut mer luft.
2. 2. Välj ett läge långt från luftventilen på det yttre däcket, använd två verktyg för att bända det yttre däcket med ungefär 1/6 av omkretsen
tvinga av ena sidan av däcket från navet.
3. 3. Hitta luftventilen och dra luftventilen ur navets luftventilshål. För att dra ut luftventilen mer bekvämt, håll in luftventilen på det inre
däcket och dra det yttre däcket långsamt utåt, så att inte det inre däcket skadas. Ta bort det inre däcket från positionen för luftventilen i
följd, och separera det inre däcket definitivt.
4.
Obs: Linda in den spetsiga änden påbändverktyget med fibertyg så att den inte skadar det inre däcket och beläggningen på navet.
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Installera inre och yttre däcket
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Hur man använder den utökade munstycksadaptern

40

Om styret och dess styrstång rör sig under färd, använd M5-hexagonnyckeln för att dra åt skruvarna på
vikningsmekanismen.
1

2

3

4

1. Fyll en liten mängd luft i det avluftade inre däcket tills det inre däcket bara är lätt upppumpat för att inspektera.
2. Sätt navet på toppen av ett bord. Var uppmärksam på riktningen när du installerar det yttre däcket. Det finns en pil på det yttre däcket,
och det måste överensstämma med hjulets framriktning. Håll i navet med en hand och använd den andra handen för att sätta in den ena
sidan av det yttre däcket i navets spår.
3.

Om

dina däck behöver pumpas, ta bort skruvlocken från ventilen och anslut den förlängda
munstycksadaptern till ventilen för pumpning.
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Sätt in det inre däckets luftventil i luftventilens hål. Sätt in det inre däcket i det yttre däcket medurs och i följd. Se till att luftventilen inte
lutar. Sätt sedan in den andra sidan av det yttre däcket i navspåret. Använd slutligen ett bändverktyg för att installera de återstående
däckdelarna i navspåret. Efter montering klämmer du på det yttre däcket för att kontrollera om det inre däcket trycks av det yttre däcket.
Pumpa det inre däcket till 15-20 PSI och kontrollera säkerhetslinjerna på två sidor av det yttre däcket. Se till att avstånden från
4.
säkerhetslinjerna till navkanten är jämna.
5. Slutligen pumpa det inre däcket till 45-50 PSI. Dra åt luftventilens skydd. Därefter är däckmonteringen klar.
Obs: Linda in den spetsiga änden på bändverktyget med fibertyg så att den inte skadar det inre däcket och beläggningen på navet.
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9 Specifikationer
Performance index
Dimensioner
Vikt
Kör
Krav

Viktiga

Parametrar

Batteri pack

Hjulmotorr

Laddare

10 Trademark and Legal statement
Speciﬁkationer

is a registered trademark owned by Xiaomi Inc (hereinafter referred to as Xiaomi). Xiaomi reserves all rights to the
trademark
. Ninebot is a registered trademark of Ninebot(Tianjin) Technology Co., Ltd., all other trademarks and trade
names are those of their respective owners.

L × W × H [1] (cm)

108×43×114

After folding: L × W × H (cm)

108×43×49

Item weight (kg)

Approx. 12.2

© 2017 Ninebot (Beĳing) Technology Co., Ltd all rights reserved.

Load range (kg)

25-100

Age

16–50

Body length (cm)

120–200

Max. speed (km/h)

Approx. 25

Denna manual innehåller alla funktioner och instruktioner när den skrivs ut. Men den faktiska
produkten kan variera på grund av förbättrade funktioner och design. Vänligen skanna QRkoden på baksidan för senaste bruksanvisning.

General range[2] (km)

Approx. 30

Max. climbing angle (%)

Approx. 14

Suitable surfaces

Cement, asphalt and mud roads; bench lower than
1cm; crevice narrower than 3cm

Operating temperature (°C)

-10–40

Storage temperature (°C)

-20–45

IP rating

IP54

Rated voltage (VDC)

36

Max. input voltage (VDC)

42

Rated capacity (Wh)

280

Intelligent battery management system

Unusual temperature/short circuit/under voltage/over
current/dual overcharge/dual over-discharge protections

Rated power (W)

250

Max. power (W)

500

Output power (W)

71

Input voltage (VAC)

100–240

Output voltage (VDC)

42

Output current (A)

1.7

Charging time (h)

Approx. 5

Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufacturer: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Address: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

[1] Item height: from the ground to the top of the scooter;
[2] General range: measured when it is no wind and at 25°C, the scooter's fully charged to ride at a even speed of 15 km/h on
a ﬂat surface with a load of 75 kg.
Note: data and speciﬁcations may vary due to diﬀerent models, and are subject to change without notice.
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11 Certifikationer

European Union Compliance
Battery återvinning information för European Union

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment oﬀ and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit diﬀerent from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.

Batterier eller förpackningar för batterier är märkta i enlighet med Europeiska direktiv 2006/66 / EG om batterier och ackumulatorer
och avfallsbatterier och ackumulatorer. Direktivet fastställer ramarna för retur och återvinning av använda batterier och
ackumulatorer som är tillämpliga i hela Europeiska unionen. Denna etikett appliceras på olika batterier för att indikera att batteriet
inte ska slängas utan istället återvinnas vid livslängd enligt detta direktiv.
I enlighet med europeiska direktiv 2006/66 / EG är batterier och ackumulatorer märkta för att indikera att de ska samlas in separat
och återvinnas vid livets slut. Etiketten på batteriet kan också innehålla en kemisk symbol för den berörda metallen i batteriet (Pb för
bly, Hg för kvicksilver och Cd för kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte bortskaffa batterier och ackumulatorer
som osorterat kommunalt avfall, utan använder de insamlingsramar som finns tillgängliga för kunder för retur, återvinning och
behandling av batterier och ackumulatorer. Kunddeltagande är viktigt för att minimera eventuella effekter av batterier och
ackumulatorer på miljön och människors hälsa på grund av den potentiella förekomsten av farliga ämnen.
Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS)
Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. produkter som säljs i Europeiska unionen den 3 januari 2013 eller därefter uppfyller kraven i
direktiv 2011/65 / EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (" RoHS
omarbetas ”eller“ RoHS 2 ”).
Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ninebot is not responsible for any changes or modiﬁcations not expressly approved by Ninebot. Such modiﬁcations
could void the user's authority to operate the equipment.

Hereby, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declares that the wireless equipment listed in this section are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For model: M365
FCC ID: 2ALS8-NS9633
IC : 22636-NS9633
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12 Snabb Setup

1. Ladda ned Mi Home App med hjälp av QRkoden nedan eller sök på antingen Appstore
eller Google Play.
2. Skapa ett konto och logga in
3. Klicka på "+" längst upp till höger i
hemskärmen i appen eller gå till "My devices"
och lägg till din nya produkt
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