
Mijia Electric Scooter 
Pierwsze użycie

Podczas używania 
istnieje ryzyko upadku i 
obrażeń. Należy nosić 
kask i inny sprzęt 
ochronny.

1. Postaw jedną stopę na
platformie hulajnogi, druga
musi być z tyłu;

2. Aby wprawić hulajnogę w
ruchu, postaw jedną nogę
na podeście, a następnie
odepchnij się od podłogi
drugą nogą, potem umieść
ją na podeście za pierwszą .
Dopiero gdy obie stopy
staną na platformie
hulajnogi, można nacisnąć
pokrętło prędkości
(naciśnięcie pokrętła jest
możliwe przy minimalnej
prędkości skutera 5 km / h);

3. Podczas skrętów należy
nieznacznie przesunąć
środek ciężkości ciała we
właściwym kierunku i
powoli obrócić kierownicę.

Powyższe informacje są 
przeznaczone dla osób, 
które po raz pierwszy uczą 
się jeździć na hulajnodze 
elektrycznej. Więcej 
informacji można znaleźć w 
instrukcji Mijia Electric 
Scooter.
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Rekomendacje bezpieczeństwa

Zabrania się jeżdżenia po 
drogach pojazdów 
mechanicznych lub jazdy w 
strefie mieszkalnej z dużym 
przepływem przechodniów.

Nie przejeżdżaj przez 
kałużę, której głębokość 
przekracza 2 cm.

Zabrania się jazdy 
na hulajnodze po 
schodach lub 
pokonywania 
różnych przeszkód.

Nie jeźdź na skuterze w 
deszczu.

Zabrania się jazdy na 
hulajnodze, bez 
trzymania kierownicy.

Hulajnogą może 
jeździć tylko jedna 
osoba jednocześnie.
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1. Urządzenie i akcesoria.

Hulajnoga

Akcesoria

Klucz do wymiany kół Śruby х2 Klucz sześciokątny Zasilacz

2. Funkcje

Reflektor

Uchwyt hamulca

Dźwignia prędkości
Panel sterowania
Sygnał

Mechanizm składania

Wheel motor

Charging port

Zacisk
Światła stopu
Tarcza hamulcowa
Stojak
Komora baterii

Panel kontrolny ma 4 diody LED wskazujące poziom naładowania. Podczas konsumpcji baterii wskaźniki stanu świecą, a 
następnie migają i kończą się jedno po drugim. Jeśli wszystkie 4 diody LED są zapalone, poziom naładowania baterii 
wynosi 100% -86%; jeżeli świecą się 3 diody LED, a jedna miga, poziom naładowania - 85% -71%; Każda lampka po kolei 
zaczyna migotać, a następnie gaśnie.

Wskaźniki trybu
Gdy zacznie migać najniższy wskaźnik, akumulator wkrótce całkowicie się 
rozładuje, powinieneś go naładować akumulator. 
Jeśli wskaźniki są wyłączone ,akumulator jest całkowicie rozładowany.
Najniższy wskaźnik poziomu naładowania może być biały lub zielony.
Gdy pojazd jest w trybie standardowym, dioda LED świeci na biało
Jeśli hulajnoga działa w trybie oszczędzania energii, wskaźnik świeci się na 
zielono. (W trybie oszczędzania energii: maksymalna prędkość to 18 km / 
h, dźwignia prędkości działa płynniej, co jest bardziej odpowiednie dla 
początkujących).
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Przycisk zasilania
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć pojazd. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć 
urządzenie. Po włączeniu: naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć / wyłączyć latarkę; naciśnij dwukrotnie przycisk 
zasilania, aby przełączyć się w tryb normalny i tryb oszczędzania energii.

3. Montaż urządzenia

1) Zabezpieczyć stelaż
kierowniczy pojazdu.
Umieść hulajnogę na
stojaku;

2) Ustaw kierownicę
prosto

3) Po obu stronach
kierownicy odkręć śruby z
łbem walcowym za pomocą
klucza sześciokątnego.

4) Po zakończeniu
montażu sprawdź
działanie wyświetlacza.
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4. Ładowanie urządzenia

Otwórz pokrywę 
złącza ładowania

Włóż wtyczkę 
zasilacza

Po pełnym naładowaniu 
szczelnie zamknij 
pokrywę

5. Instrukcje dotyczące prowadzenia hulajnogi

Podczas nauki jazdy na 
hulajnodze można spaść i 
zranić się. Pamiętaj, aby 
nosić kask i inny sprzęt 
ochronny.

1) Włącz hulajnogę i sprawdź
poziom naładowania;
2) Umieść jedną stopę na
platformie, druga musi być
ułożona z tyłu;



5) Obracając kierownicę lekko
przesuń środek ciężkości ciała w
prawidłowym kierunku.

5. Instrukcje dotyczące prowadzenia hulajnogi

3) Aby doprowadzić skuter do
ruchu, odepchnij się od
podłogi tylną nogą, a
następnie umieść na
podeście.

4) Aby zmniejszyć prędkość,
należy poluzować pokrętło,
po czym pojazd zacznie
zwalniać automatycznie. W
przypadku hamowania
awaryjnego należy nacisnąć
dźwignię hamulca, która
znajduje się po lewej stronie,
do granicy możliwości.

Dopiero gdy obie stopy staną na 
platformie, jest możliwość 
nacisnąć pokrętło prędkości 
( minimalna prędkości, po której 
można nacisnąć przycisk 
prędkości 5 km / h);

6



6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

7

Nie zaleca się jazdy na deszczu;

Jeśli po drodze są spowalniacze prędkości, 
próg windy, dziury lub inne przeszkody, nie 
zaleca się zbyt szybkiego przejeżdżania 
przez nie.

If you are traveling on a rough road, 
stick to low speed (5-10 km/h).

Zaleca się lekko zgiąć 
kolana, aby lepiej dopasować 
się do nierównej drogi;

Nie dodawaj prędkości 
podczas zjazdu ze 
wzgórza;

Chodząc z hulajnogą, nie 
naciskaj pokrętła prędkości;

Podczas jazdy zaleca się 
omijanie różnych przeszkód na 
drodze;

Prosimy nie wieszać plecaków 
i innych ciężkich przedmiotów 
na uchwytach;

Entering into any room, elevator, 
etc., be careful not to be injured by a 
door frame;

Nie odrywaj nóg od podestu 
podczas jazdy;



6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zabronione jest poruszanie się 
po jezdni lub jazda w obszarze 
mieszkalnym z dużym 
przepływem przechodniów;

Zabronione jest gwałtowne 
skręcanie kierownicy podczas 
jazdy z dużą prędkością;

Zabronione jest przejeżdżanie 
przez kałuże, które przekraczają 
głębokość 2 cm;

Hulajnogą może jeździć tylko 
jedna osoba jednocześnie.

Nie stawaj na błotniku; Nie dotykaj tarczy 
hamulcowej;

Zabrania się jazdy na 
hulajnodze, bez trzymania 
kierownicy;

Zabrania się jazdy na 
hulajnodze po schodach lub 
pokonywania innych 
przeszkód.
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6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Mijia Electric Scooter - to nie tylko pojazd, ale także urządzenie 
do rozrywki. Ale nie zapominaj także o tym, że ten pojazd wiąże 
się z pewnym ryzykiem dla twojego bezpieczeństwa. Ze 
względu na bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób 
należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi.
Powinieneś zrozumieć, że jeśli jeździsz na hulajnodze w 
miejscu publicznym, musisz przestrzegać wszystkich zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa. Nie zapominaj również, że 
istnieje możliwość kolizji, z powodu naruszenia przepisów ruchu 
pieszego lub ruchu drogowego, istnieje również ryzyko 
odniesienia obrażeń z powodu niewłaściwej obsługi urządzenia. 
Podobnie jak w innych typach pojazdów, im większa prędkość 
skutera elektrycznego Mijia, tym większa odległość hamowania. 
Na niektórych gładkich nawierzchniach hamowanie awaryjne 
może spowodować poślizg skutera, utratę równowagi, a nawet 
upadek. Dlatego podczas przesuwania hulajnogi trzeba być 
czujnym, aby zachować odpowiednią prędkość, zachować 
bezpieczną odległość od pieszych i / lub innych pojazdów. 
Jadąc w nieznanym terenie, zachowaj czujność i odpowiednią 
prędkość.
Podczas jazdy na skuterze przestrzegaj praw pieszych. Nie 
przerażaj ich, zwłaszcza dzieci. Zmniejsz prędkość, 
przechodząc obok nich. Jeśli poruszasz się w tym samym 
kierunku z pieszymi, tak bardzo jak to możliwe, staraj się 
trzymać lewej strony (dla krajów z prawostronnym ruchem 
drogowym). Jeśli poruszasz się w przeciwnym kierunku, trzymaj 
się prawej strony i zwolnij.

Przed każdym użyciem dokładnie skontroluj pojazd. 
Jeśli znajdziesz zniszczone części, żywotność baterii 
znacznie się zmniejszyła, opony wyciekają powietrzem 
lub są oznaki nadmiernego zużycia, nietypowe dźwięki 
podczas skręcania lub inne nietypowe objawy, 
natychmiast przerwij korzystanie ze skutera. Zadzwoń 
do działu pomocy technicznej i zasięgnij porady 
specjalistycznej i eksperckiej, w razie potrzeby 
skorzystaj z serwisu gwarancyjnego.
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7. Składanie i transport.

Składanie

Upewnij się, że pojazd jest wyłączony. Poluzuj dźwignię blokady i opuść stojak. Ustaw kierownicę poziomo i zabezpieczenie ją poprzez włożenie haka 
w specjalny pierścień, który znajduje się na błotniku tylnego koła. Aby zmontować hulajnogę, odłącz blokadę mechanizmu kierowniczego od haka 
błotnika, a następnie podnieś go do pozycji pionowej i zablokuj dźwignię.

Transport

Możesz nieść hulajnogę jedną ręką.



8. Konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie i przechowywanie Mijia Electric Scooter

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek plamy na obudowie Mijia Electric Scooter, 
użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki, aby wytrzeć pojazd; można użyć pasty 
do zębów i szczoteczki do zębów, aby wyczyścić skuter z plam, a 
następnie wytrzeć ją wilgotną ściereczką. Jeśli znajdziesz zadrapania na 
częściach, wykonane z tworzywa sztucznego, użyj do ich polerowania 
papieru ściernego lub innych materiałów szlifierskich.                           
Ostrzeżenie: Do czyszczenia pojazdu nie należy używać alkoholu, 
benzyny, nafty ani innych żrących roztworów, lotnych rozpuszczalników 
chemicznych. W przeciwnym razie spowoduje to poważne uszkodzenie 
korpusu skutera i może zakłócić strukturę wewnętrznych elementów. Nie 
myć Mijia Electric Scooter pod silnym ciśnieniem wody, nawet jeśli skuter 
jest wyłączony. Ponadto, po naładowaniu pojazdu, konieczne jest 
włożenie wtyczki z powrotem do złącza ładowania, w przeciwnym razie 
może dojść do porażenia prądem, lub w wyniku wpadnięcia do tej dziury 
może dojść do poważnego uszkodzenia wody. Jeśli nie korzystasz ze 
skutera, przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu i nie pozostawiaj go 
przez dłuższy czas na ulicy. Pozostawienie urządzenia pod słońcem / w 
bardzo wysokiej temperaturze / zbyt niskiej temperaturze może 
spowodować szybkie starzenie się zewnętrznego ciała i kółek skutera 
Mijia Electric lub skrócić żywotność baterii.ce battery life.

Konserwacja akumulatora Mijia Electric Scooter
1) Nie używaj baterii innych marek w celu uniknięcia niebezpiecznej 
sytuacji;
2) Nie otwieraj ani nie demontuj akumulatora, aby uniknąć porażenia 
prądem. Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami, aby zapobiec 
wystąpieniu zwarcia. W przeciwnym razie bateria może mieć wadliwe 
działanie lub może zranić użytkownika;

3) Zaleca się używanie zasilacza sieciowego, który jest w oryginalnej 
konfiguracji urządzenia, aby zapobiec wystąpieniu wypadku lub pożaru 
pojazdu;
4) Niewłaściwe usuwanie zużytych baterii i akumulatorów jest przyczyną 
poważnego zanieczyszczenia środowiska. Proszę wyrzucić baterie zgodnie 
z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami 
spożywczymi.
5) Po każdym użyciu urządzenia naładuj akumulator, aby przedłużyć jego 
żywotność.

Nie przechowuj akumulatora skutera w pomieszczeniach o temperaturach 
przekraczających 50 ° C lub -20 ° C (na przykład, nie zostawiaj baterii Mijia 
Electric Scooter i innych akumulatorów w samochodzie w lecie na gorącym 
słońcu), nie pozostaw baterię w pobliżu ognia. W wyniku tych działań może 
dojść do uszkodzenia baterii, przegrzania, a nawet do stanu zapalnego.
Jeśli w ciągu 30 dni skuter nie jest używany, naładuj akumulator i 
przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Co 60 dni należy 
naładować baterię, w przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo jej 
awarii, co nie jest objęte usługami gwarancyjnymi.
Unikaj pełnego rozładowania urządzenia, wydłuży to żywotność baterii. 
Podczas korzystania z urządzenia w normalnej temperaturze pokojowej, 
akumulator będzie w stanie jeździć na znacznie większej odległości, a jego 
działanie będzie lepsze; ale jeśli używasz skutera w temperaturach poniżej 
0 ° C, zmniejsza się wydajność pojazdu i przepuszczalność.
W temperaturze -20C przebyta odległość jest mniejsza niż skutera w 
normalnych warunkach połowy lub nawet mniej. Jeżeli temperatura 
wzrośnie, zwiększy się przebyta odległość pojazdu. Możesz sprawdzić 
pozostały dystans w aplikacji.
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8. Konserwacja i przechowywanie

Uwaga: W pełni naładowana skuter działa około 120-180 dni w trybie gotowości. Bateria ma inteligentny układ, który przechowuje informacje o jej 
ładowaniu - rozładowaniu. Jeśli nie ładujesz akumulatora przez dłuższy czas, może to spowodować poważne uszkodzenie, przez co ponowne 
naładowanie urządzenia jest niemożliwe. Tego typu uszkodzenia nie są objęte bezpłatną usługą gwarancyjną. (Uwaga: Nie demontuj urządzenia 
przez osoby nieuprawnione, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem lub poważnych obrażeń w wyniku zwarcia).

Regulacja tarczy hamulcowej

Regulacja uchwytów

Używanie rury łączącej do pompowania kół

Jeśli tylne koło skutera elektrycznego Mijia jest 
wypompowane, podłącz rurkę łączącą do złączki koła, aby ją 
przepompować. Najpierw zdejmij zatyczkę z pinezki, 
następnie dokręć złączkę, a następnie zacznij pompować 
koło.
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9. Parametry urządzenia 10. Obecność toksycznych i szkodliwych substancji

[1] Wysokość obudowy: odległość od ziemi do najwyższego punktu
skutera.
[2] Przebieg w standardowych warunkach: gdy urządzenie jest w pełni
naładowane, obciążenie 75 kg, temperatura 25 ° C, przy średniej
prędkości 15 km / h na poziomej drodze.
Uwaga: dane i parametry mogą się różnić w zależności od modelu. Mogą
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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11. Znaki towarowe

Niniejszy przewodnik zawiera informacje umożliwiające zapoznanie się z 
różnymi funkcjami i instrukcjami korzystania z urządzenia. Jednak ze 
względu na ciągłe aktualizacje, zmiany w projekcie itp. Mogą występować 
pewne różnice między poprzednio nabytymi urządzeniami i kolejnymi 
modelami. Zeskanuj kod QR pokazany na 15 stronie, wybierz aplikację na 
smartfonie z systemem Android lub iOS i uważnie przeczytaj najnowsze 
elektroniczne wydanie instrukcji. W rezultacie trwałe aktualizacje 
urządzenia między niniejszą instrukcją i produktem mogą różnić się 
kolorem, wyglądem i innymi aspektami, a także funkcjami i 
przeznaczeniem.

12. Gwarancja

Serwis gwarancyjny wykonywany jest zgodnie z ustawą o prawach 
konsumenta i ustawą o jakości produktów. Serwis gwarancyjny obejmuje:

1. W ciągu 7 dni od daty zakupu, w przypadku problemu z "Listy usterek"
centrum serwisowe Xiaomi określa przyczynę problemu, możesz wybrać
darmowy produkt zastępczy lub zwrot pieniędzy.
2. W ciągu 8-15 dni od zakupu, w przypadku problemu z "Listą usterek"
centrum serwisowe Xiaomi definiuje problem, następnie wybierasz
darmową wymianę lub naprawę towaru.
3. W ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, w przypadku problemu z "Listy
usterek", centrum serwisowe Xiaomi definiuje problem, a następnie
otrzymasz bezpłatną naprawę.

Zalecenie: użyj opakowania do bezpiecznego transportu urządzenia. 
Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania do 15 dni od 
otrzymania towaru.
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Warranty terms

Uwaga:

Klucz sześciokątny, rura łącząca i inne części eksploatacyjne nie 
podlegają gwarancji.

Warunki, które nie są objęte usługą gwarancyjną

1. Zakończenie usługi, upadek, zaniedbanie, nadużycie, wniknięcie cieczy,
wypadek, uszkodzenie etykiet i oznakowanie urządzeń;
2. Okres gwarancji wygasł;
3. Obrażenia, spowodowane siłą wyższą;
4. Awarie, które nie odpowiadają "liście usterek" centrum serwisowego
Xiaomi;
5. Awaria urządzenia lub jego komponentów z «Listy błędów», które
powstały w związku z czynnikiem ludzkim, i które zakłócają normalną
pracę.
6. Awarie, które powstały w związku z czynnikami ludzkimi
(w tym, ale nie wyłącznie, nadmierne urządzenie zwilżające, przebicie,
upuszczenie, zarysowanie i uszkodzenie zewnętrznej obudowy, które
powstały w wyniku normalnego użytkowania towarów);
7. Jeśli niniejszy produkt jest używany do celów komercyjnych, wszystkie
warunki gwarancji nie są zachowane.
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Lista usterekŁączenie ze smartfonem

Zainstaluj aplikację «Mi Home» (Mijia) lub Ninebot APP.
Aby zainstalować aplikację «Ninebot», znajdź i pobierz ją z App Store lub 
zeskanuj QR-Code.
Podłączanie smartfona
Otwórz aplikację «Mi Home», kliknij ikonę «+» w prawym górnym rogu i 
dodaj «Mijia Electric Scooter» do swojej listy.
To urządzenie może mieć oprogramowanie do aktualizacji technicznej i / 
lub uaktualnienia. W rezultacie mogą wystąpić pewne rozbieżności w 
informacjach o instrukcjach.

XIAOMI-MI.COM




