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Zawartość opakowania
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Podrecznik uzytkownikaPL Ważne informacje PL Dane technicznePL



02

OponyPLwężyk do pompowaniaPL

Klucz imbusowy w kształcie litery TPL śrubaPL ZasilaczPL



1 2Rozłożyć kolumnę kierownicy i zamocować ją, 
wysunąć podpórkę.  

PL Zamocować kierownicę na kolumnie.PL

Montaż i konfiguracja
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Przykręcić śruby z obu stron kolumny przy użyciu klucza imbusowego.PL3

Ładowanie hulajnogi 

Hulajnoga jest w pełni naładowana, gdy dioda LED na 
ładowarce zmienia kolor z czerwonego (ładowanie) na 
zielony (ładowanie podtrzymujące). 

PL
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1 Unieść gumową zaślepkę.  PL 2 Podłączyć zasilacz do gniazda ładowania.PL

3 Odłącz po zakończeniu ładowania.PL 4 Załóż gumową zatyczkę.PL
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PL Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, a hulajnoga nie zostanie włączona przez około 10 kolejnych dni, 
akumulator wejdzie w tryb uśpienia. Należy uruchomić ładowanie na trzy sekundy, aby aktywować akumulator.

≤30% + =≈ 10



1 Hulajnoga bez aktywacji po włączeniu wydaje dźwięk, a jej 
prędkość jest ograniczona do 10 km/h.

PL 2 Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować 
aplikację.

PL

Połącz z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home
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* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.

4 Naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj 
polecenia, aby dodać urządzenie.

PL3 Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home.PL
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5 Przed pierwszym użyciem należy wykonać instrukcje 
aktywacji wyświetlane na ekranie.

PL 6 Dźwięk zostaje wyłączony po aktywacji hulajnogi.PL

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.
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2 Stanąć jedną stopą na platformie i powoli odepchnąć 
się drugą stopą od podłoża.

PL1 Ostrzeżenie: Należy nosić kask oraz ochraniacze łokci 
i kolan.

PL

Jazda na hulajnodze
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0V≥5km/h

3 Układ przyspieszenia będzie aktywny, gdy prędkość 
hulajnogi przekroczy 5 km/h.

PL 4 Zwolnić manetkę przyspieszenia. Aby szybko się 
zatrzymać, nacisnąć dźwignię hamulca. 

PL
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5 Podczas skręcania przechylić się w kierunku skrętu i 
lekko przekręcić kierownicę.

PL 6 Postaw podpórkę podczas parkowania.PL
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
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5

PLZawsze omĳać przeszkody. Podczas przejeżdżania przez progi spowalniające, progi wind, 
nierówności na drodze itp. należy zachować prędkość 5–10 km/h.

PL
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Zwracać uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa.

Zachować ostrożność, aby nie uderzać głową o framugi drzwi i 
wind oraz inne przeszkody znajdujące się u góry. 

Nie naciskać manetki przyspieszenia 
podczas prowadzenia hulajnogi obok siebie. 

PL PL
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PL O ile lokalne prawo nie stanowi inaczej, jazda po 
drogach publicznych, autostradach i drogach 
szybkiego ruchu jest zabroniona i nielegalna.

Nie zmieniać gwałtownie kierunku jazdy 
przy dużych prędkościach.

PL
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Nie próbuj niebezpiecznych działań. 

PL Nie zawieszać toreb ani innych ciężkich 
przedmiotów na kierownicy.

Nie jeździć z jedną nogą umieszczoną na 
hulajnodze.

PL
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PL Nie przyspieszać podczas zjazdu i hamować na czas, aby 
zwolnić. W przypadku stromych wzniesień należy zejść z 
hulajnogi i pchać ją.

PL Nie korzystaj z telefonu komórkowego ani nie noś 
słuchawek kiedy korzystasz z hulajnogi.



Nie próbuj niebezpiecznych działań. 
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Nie przewozić jednocześnie innych osób, w 
tym dzieci.

PLPL Nie używać hulajnogi w deszczu. Nie przejeżdżać przez 
kałuże ani inne przeszkody (wodne).



Nie stawać na tylnym błotniku.PL Nie dotykać hamulca tarczowego.PL
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Nie podejmować prób zjechania po schodach ani 
przeskakiwania przez przeszkody.

PLNie puszczać kierownicy w czasie jazdy.PL
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Nie próbuj niebezpiecznych działań. 



3

1

2

421 + 43 +
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2 Podnieść blokadę bezpieczeństwa, ponownie zwolnić 
dźwignię i złożyć kolumnę kierownicy.

1 Podnieść blokadę bezpieczeństwa i zwolnić dźwignię.PL PL

Składanie i przenoszenie
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Otwarty     

Wyrównać dzwonek z 
blokadą i zahaczyć je.

4 Trzymać kolumnę kierownicy jedną 
ręką lub obiema rękami.

Podczas otwierania odłączyć 
dźwignię dzwonka od blokady na 
błotniku.

PL 5 PL3 PL



PL Przed przystąpieniem do regulacji należy upewnić się, że hulajnoga jest wyłączona i nie ładuje się.
Jeżeli hamulec jest zbyt mocno / luźny, należy odkręcić śrubę na zacisku za pomocą klucza imbusowego 4 mm. Następnie ostrożnie 
wyregulować przewód hamulcowy (zmniejsz / zwiększ długość ekspozycji) i ponownie dokręcić śrubę.
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Brake Cable

Regulowanie hamulca tarczowego



Odkręcić nakrętkę.PL Podłączyć wężyk do 
pompowania do wentyla.

PL Podłączyć kompresor, aby 
napompować oponę.

PL
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Wentyl 

Valve Cap
Ventieldop



Po zablokowaniu hulajnogi silnik zostanie zablokowany, a światło wyłączone. Na panelu sterowania zostanie wyświetlona stosowna ikona.PL
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Blokowanie hulajnogi

ZamekPL OdblokowaćPL



Uwaga: Jeśli nie ustawiono hasła, hulajnogę można odblokować za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home z dowolnego telefonu. 
Należy ustawić hasło w aplikacji tak szybko po otrzymaniu hulajnogi, jak to możliwe. W przypadku zapomnienia hasła należy 
odwiedzić stronę www.mi.com lub skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej, aby uzyskać pomoc.

PL
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Ustaw hasło

Kliknij tutaj> „Więcej ustawień”> „Ustaw hasło”PL



CE.00.0053.16-A

DDHBC11NEB
DDHBC05NEB

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako 
odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

PL

Więcej informacji: www.mi.com
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/service/userguide

PL

Original instructions


