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Varnostni ukrepi

Upoštevajte prometne predpise in varnostne nasvete

Osebam, mlajšim od 16 let, je električna kolesa prepovedano voziti po cesti.

Na površinah, ki niso namenjene motornim vozilom, najvišja hitrost električnega kolesa ne sme 
presegati 15km/h. Na cesti, ki je namenjena samo motornim vozilom, morate voziti na desni 
strani cestišča.
Električnega kolesa ne posojajte drugim osebam, da ne bi prišlo do poškodb.

Pred uporabo preverite:
Napajanje in da luči delujejo pravilno. 
Da prednje in zadnje zavore delujeo 
normalno.

Da so krmilo, prednje in zadnje kolo dobro 
pritrjeni.

Da je tlak v zračnicah ustrezen.

Da odsevnik ni zamazan.

Varnostna navodila za uporabo električnega kolesa

Na električnem kolesu se lahko vozijo osebe oziroma blago v skladu z zakoni in predpisi.

Priporočljivo je, da nosite čelado in vozite previdno. Krmilo vedno držite z obema rokama.

Ko vozite v snegu ali dežju, se zavorna razdalja podaljša. Upočasnite vožnjo in vozite 
previdno. Kolesa ne uporabljajte v slabem vremenu, kot je npr. v močno deževje.

Ne parkirajte v preddverjih stavb, na evakuacijskih stopniščih, sprehajalnih poteh in izhodih.

Električnega kolesa ne smete polniti in parkirati v stanovanjskih zgradbah, ne polnite ga 
v bližini gorljivih materialov, čas polnjenja ne sme biti predolg.

Bodite pozorni na pravilno uporabo in vzdrževanje baterije. Starih baterij ne smete 
razstavljati brez dovoljenja, temveč se morate za to obrniti na ustrezno strokovno službo 
za reciklažo;

Serijska številka kolesa

Napajalnik uporabljajte varno in bodite pozorni na opozorilne signale. Če je 
napajalnik potrebno zamenjati, bodite pozorni, da bo kompatibilen z baterijo.

Naprave ne izpirajte z vodo, da se izognete morebitnim nesrečam zaradi močenja 
notranjih elektronskih delov in ožičenja.

Pri nastavljanju krmila ali sedla bodite pozorni, da cevi sedla oziroma krmila ne 
dvignete višje od varnostne oznake.MiSho
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Shematski prikaz električnega tokokroga

Krmilnik

Katoda
Opoz. signal za prek. hitr.

Alarm za prekoračitev hitrosti

Zaslon
Gumb 

Prednja luč

Baterija

5A varovalka

Vhod za polnjenje

Signal prednje luči
Katoda

Katoda

Katoda

Katoda

Signal krm
ila

25A varovalka

Ročica za pospeševanje x2

Opomba: Pritisnite gumb za 3–5 sekund, da napravo 
vklopite. Za vklop žarometa po vklopu naprave ponovno 
pritisnite na gumb. Pritisnite gumb, da izklopite napravo.

Signal vklopa
Motor

Tehnični podatki
Dimenzije (dolžina x širina x višina)

Dimenzije zloženega kolesa

Maksimalna teža

Maksimalna hitrost

Poraba energije

Teža tovora

Podatki baterije

Podatki motorja

Podatki krmilnika

Senzor pospeševalnika

Tip baterije Litij ionska baterija

Zmogljivost
Napetost

Tip motorja

Razdalja med sprednjim in zadnjim kolesom

Doseg pri asistirani vožnji
Doseg pri električni vožnji

Nazivna moč

Nazivna hitrost

Napetost

Enos. brezkrtačni motor

Podnapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita

Podatki veljajo za popolnoma napolnjeno baterijo, težo 75 kg, 
temperaturo okrog 25°C in vožnjo po ravni površini brez vetra. Vozne 
razmere se merijo pri 15 km/h, pri enakomerni hitrosti v načinu 
varčevanja energije. Na dejansko zmogljivost vplivajo dejavniki, kot je 
teža tovora, temeperatura, hitrost vetra, površina ceste in način vožnje.
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Delovanje in uporaba

Zlaganje kolesa

Ročico na krmilu potisnite navzgor. 
Krmilo se odpira navzven.

Krmilo prepognite v eno stran.

Pedal potisnite navznoter. Pedal prepognite navzgor 
in ga zložite.
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Ohišje kolesa se zloži v eno stran.

Delovanje in uporaba

Zlaganje kolesa

Prikaz zloženega 
kolesa.

Varnostno
stikalo

Varnostno stikalo potisnite naprej. 
Krmilo se odpira navzven.

Odprite ročico za hitro sprostitev. 
Cev sedla znižajte
do konca.
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Uporaba tlačilke v cevi sedla

1. Odprite ročico za hitro
sprostitev in izvlecite sedlo.

2. Odvijte pokrovček in izvlecite
zračno tlačilko.

3. Šobo tlačilke tesno privijte
na šobo ventila.

4. Priključek šobe prepognite za
90 stopinj in polnjenje se bo 
začelo.

Zadnja luč

Zadnji odsevnik

Stikalo

Prižig zadnje luči in vzdrževanje            Menjava baterije

Baterije št. 7
2 kosa

Križni izvijač

Pripravite križni izvijač in 2 bateriji.

Odstranite zadnjo luč, odstranite vijak na prednji 
strani, odprite ohišje in zamenjajte baterije.

Zadnja luč je zasnovna kot samostojno 
stikalo. Vklopite jo, ko uporabljate kolo.

Pritrdite ohišje, privijte vijak, namestite ga 
na pritrdilno ploščo in zamenjajte baterije.
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Uporaba menjalnika

Prikaz menjalnika
Prestava

Prestavljanje
navzdol

Prestavljanje
navzgor

Intenzivnost Hitrost

Počasi

Zmerno

Hitro

Kazalec
prestav

Za pospeševanje začnite v nižji prestavi in postopoma prestavljajte v višje prestave.

Med vožnjo navkreber se hitrost zmanjša. Da ohranite željeno moč, znižajte 
prestavo.

Kadar vozite proti vetru, pospešite in zamenjajte prestavo, da ohranite željeno moč.

To so zgolj kolesarski nasveti. Prestave lahko uprabljate v skladu z vašimi navadami.

Med vožjo po cestišču bodite pozorni na:

Ko uporabljate menjalnik, prestave menjajte po vrsti. Izpuščanje prestav lahko poškoduje menjalnik.
Medtem ko je kolo v mirovanju ali med vožnjo v dolino rotacijskega sistema ne premikajte vzvratno, saj to slabo vpliva 
na menjalnik in lahko privede do nesreč.

Če pride do napake na menjalniku ali pa prestave niso natančne, bo to vplivalo na delovanje menjalnika. V tem primeru se za 
odpravo napake obrnite na pooblaščen servis električnih koles.

Nizka

Zmerna

Visoka
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Nadzorna plošča in načini kolesarjenja 

Nadzorna plošča

Hitrost

Indikator stanja baterije

Gumb za 
vklop

Gumb za izbiro
načina

Indikator luči

Trenutno št. prevoženih 
kilometrov

Skupno št. prevoženih
kilometrov

Indikator prestav
(vklop/srednja/visoka hitrost)MiSho
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Ta način lahko vklopite, ko dosežete 
hitrost 5 km/h.

Za izklop kolesa pritisnite 
in za 3 sekunde pridržite 
gumb za vklop.

Pričnite s 
pedaliranjem.

Prosto kolesarjenje

Za zagon kolesa pritisnite in za 3 
sekunde pridržite gumb za vklop.

Na začetku je privzet "ECO" 
način asistirane vožnje.

ParkiranjeElektrični način

Asistirana vožnja

Pritisnite gumb +, da prestavite v 
"MID" električni način v srednji 
hitrostni prestavi. Ta način lahko 
vklopite z obračanjem krmila ali ko 
hitrost preseže 5 km/h.

Pritisnite gumb +, da prestavite v 
visoko hitrostno prestavo električnega 
načina "HIGH". Ta način lahko vklopite 
z obračanjem krmila ali ko hitrost 
preseže 5 km/h.

Za preklop v "P" način ob 
zagonu pritisnite in za 3 
sekunde pridržite gumb -.

Način za parkiranje je 
vklopljen.MiSho

p.s
i



Prednja luč

Za vklop prednje luči pritisnite      in zadržite gumb za 3 sekunde.
Za izklop prednje luči pritisnite      in zadržite gumb za 3 sekunde.

Prevoženi kilometri

Za preklapljanje med načinoma TRIP in ODO ob zagonu 

pritisnite gumb M 
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Navodila za uporabo baterije 

Baterija

Vhod za polnjenje

Indikator stanja
baterije

Vhod za polnjenje
na kolesu

Vtič za polnjenje

Vtič za priklop 
v el. omrežje

Ko je baterija popolnoma napolnjena, 
na napajalniku sveti zelena lučka.

Med polnjenjem na napajalniku sveti rdeča lučka.

Vtič za polnjenje priklopite v vhod za polnjenje 
na bateriji, vtič na drugi strani napajalnika pa vklopite 
v električno omrežje.
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Navodila za uporabo baterije 

Odstranjevanje in nameščanje baterije

Ključavnica baterije

Vstavite ključ in ga zavrtite do konca v smeri 
puščice. Sprostite gumb za zaklep baterije in 
izvlecite baterijo.

Baterijo počasi potisnite do konca na 
svoje mesto. Namestitev je končana, ko 
se gumb za zaklep ponovno zaskoči in 
zaklene.

Gumb za zaklep 
baterije

Opomba: ko je baterija odklenjena, ključa ni 
mogoče izvleči. Ko je baterija odklenjena, jo 
lahko izvlečete in odstranite.MiSho
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Sedlo

Baterija

Prednja luč

Zaslon

Prednji zavorni disk

Zložljiv pedal

Tlačilka

Zadnji zavorni disk

Motor

Zložljivo ohišje

Zložljiva cev

Zadnja luč z integrirano registrsko številko

Sestavni deli kolesa
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Baterija

Opozorilo

Navodila pred uporabo litijeve baterije

Pred uporabo se prepričajte, da je baterija originalna, ne uporabljajte drugih, neoriginalnih baterij.

Pregleje zunanji izgled baterije in se prepričajte, da je litijeva baterija v dobrem stanju in ni očitnih znakov poškodb, puščanja 
tekočine, vroče vode ali dima.

Baterijo pred prvo uporabo polnite 24 ur. če kolesa dlje časa ne boste uporabljali, ga pred skladiščenjem popolnoma napolnite.

Zaradi zagotavljanja varnosti med transportom je baterija napolnjena na 30%. Zaradi porabe energije med transportom in 
skladiščenjem, je lahko baterija pri prvi uporabi prazna. Gre za normalen pojav in ni razloga za skrb.

Zunanji pogoji

Priporočjivo je, da kolo uporabljate pri temperaturi od 10°C do 45°C.

V primeru nizke temperature je lahko zmogljivost baterije različna. Referenčna lestvica  zmogljivosti baterije je 
navedena spodaj:

Pri -10°C je kapaciteta baterije 70%, pri 0°C je kapaciteta 85%, pri 25°C pa 100%. Če baterija oddaja neprijeten vonj, je pregreta, 
deformirana ali opazite kakšno drugo nenormalno stanje, kolo takoj prenehajte uporabljati, se oddaljite od baterije in se obrnite na 
pooblaščen servis. 

Baterije uporabnik sam ne more popraviti. Če pride do kakršnega koli nenormalnega delovanja, se za popravilo obrnite na pooblaščen servis. 
Razstavljanje baterije s strani nepooblaščenih oseb bo razveljavilo vašo garancijo, lahko pa povzroči tudi segrevanje baterije, dim, ogenj ali eksplozijo.MiSho
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Pogoji za polnjenje

Za polnjenje baterije uporabljajte originalni napajalnik, ne uporabljajte drugih modelov napajalnikov ali napajalnikov drugih proizvajalcev.
Baterijo polnite pri temperaturi od 10°C do 45°C. Prepričajte se, da v okolici ni vnetljivih snovi in da je prostor dobro prezračen.

Čas polnjenja: čas polnjenja baterije ne sme biti daljši od 12 ur. Predolgo polnjenje lahko vpliva na življenjsko dobo baterije ter 
privede do varnostnih tveganj.
Kapaciteta baterije se v zgodnji fazi polnjenja povečuje hitro v kasnejši fazi pa počasneje. Takšen je postopek 
varnega polnjenja in je normalen.

Polnjenje zunaj, v slabem vremenu je strogo prepovedano.
Če se med polnjenjem površina baterije preveč segreje (temperatura presega 55°C), to nakazuje, da je z baterijo nekaj narobe. Napajalnik 
takoj izklopite iz električnega omrežja ter se za popravilo obrnite na pooblaščen servis. Normalno je, da se površina baterije med 
polnjenjem nekoliko segreje (temperatura ne sme presegati 60°C).

Pogoji za skladiščenje

Po tem, ko baterijo namestite na kolo, se bo baterija zaradi delovanja naprave počasi praznila. Kolo lahko 
uporabljate do dva meseca. Števec prikazuje normalno porabo baterije. 
Če baterije dlje časa ne boste uporabljali (več kot en mesec), jo odstranite z električnega kolesa in jo napolnite skoraj do konca ali 
popolnoma do konca (ko je baterija prazna, jo polnite 1,5-2 uri), nato jo shranite v hladnem in suhem prostoru (optimalna temperatura je 
med 5°C in 25°C), ter jo vsake tri mesece polnite vsaj 1 uro. 
Baterijo in napajalnik hranite v čistem, suhem in prezračenem prostoru ter pazite, da ne prideta v stik z jedkimi snovmi 
ter viri toplote (razdalja naj bo vsaj 2 metra). Ne hranite je v bližini vnetljivih snovi in napajalnik izklopite iz baterije. 

Najprimernejša kapaciteta baterije za shranjevanje je pri 50%. Če je nivo baterije nižji od 10% ali višji od 90%, se bo baterija 
med skladiščenjem trajno izpraznila.

Baterije ne hranite na tveganih lokacijah, kjer bi lahko padla in se posledično poškodovala ter začela puščati, se 
pregrela, vnela ali eksplodirala.MiSho
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Vzdrževanje in popravila

Navodila za čiščenje in vzdrževanje

Ne izpirajte z vodo, da se izognete morebitnim nesrečam zaradi močenja notranjih elektronskih komponent in ožičenja.
Uporabljajte nevtralno čistilo, s krpo nežno obrišite umazanijo na površini barvanih in plastičnih delov in jih nato do 
čistega obrišite s suho krpo.

Za čiščenje kovinskih delov ohišja kolesa uporabite mazalno olje.

Z oljem ne mažite sestavnih delov zavore, da ne bi prišlo do okvare zavor ali drugih nevarnosti. 

Redni pregled

Shranjevanje kolesa

Preverite, da zavorni sistem deluje normalno.

Preverite, če je sponka trdno zaprta in če so spoji na vseh delih normalni. 
Preverite, da profil zunanje pnevmatike ni obrabljen ali popokan, da je zračni tlak prednje in zadnje pnevmatike 
ustrezen in da pogonski sistem deluje normalno.

Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, ga za daljše časovno obdobje ne shranjujte zunaj, na neposredni sončni svetlobi 
in v okolju, kjer je temperatura nižja od 0°C. Razdalja od virov toplote (grelne naprave, itd.) naj bo vsaj 2 metra.

Shranjujte v suhem, čistem in dobro prezračenem prostoru, pri temperaturi med 10°C do 45°C in relativni vlažnosti, ki ne presega 
90%. Če kolesa dlje časa ne boste uporabljali, baterijo redno polnite (približno na dva meseca), da ohranite 
optimalno delovanje baterije.

Izdelek ne sme priti v stik z jedkimi tekočinami, da ne bi prišlo do poškodb.MiSho
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Težava Vzrok Rešitev

Ob vklopu se kolo ne
prižge

Odpravljanje težav

Prekratek doseg

Baterija se ne polni

Baterija je prazna. Napolnite jo.

Baterija je premalo napolnjena.

Tlak v pnevmatikah je nizek.

Pogosto zaviranje.
Staranje baterije ali normalna obraba.

Nizka zunanja temperatura, 
zmanjšanje zmogljivosti baterije.

Zamenjajte baterijo.

Preverite, če je napajalnik poškodovan.

Pred vsako uporabo preverite tlak v pnevmatikah.

Razvijte dobre vozniške navade.

To je normalno.

Obrnite se na pooblaščen servis.

Napajalnik ni pravilno priklopljen.
Temperatura baterije je prenizka.

Temperatura baterije je previsoka.
Baterija pod napetostjo. Obrnite se na pooblaščen servis.

Počakajte, da se temperatura baterije normalizira.

Počakajte, da se temperatura baterije normalizira.

Preverite, če je vtič razrahljan.

Ob vklopu se motor 
ne zažene

Kolo nima napajanja.
Preverite napajanje in če je gumb 
za vklop prižgan.

Preverite, če je ročica zavore v položaju za zaviranje.Kolo je v stanju zaviranja.

Napaka na gumbu za vklop.
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Ime izdelka Zložljivo električno kolo Himo Z20

Ime in vsebnost škodljivih snovi v izdelku

Škodljiva snov
Ime dela

Zaslon

Prednja luč

Zadnja luč

Baterija

Krmilnik

Napajalnik

Ta obrazec je v skladu z uredbo SJ/T1136.
0：pomeni, da je vsebnost nevarnih snovi v homogenih materialih določenega dela znotraj meja 
predpisa GB/T 26572.
X : pomeni, da količina nevarnih snovi v vsaj enem homogenem materialu določenega dela presega 
meje predpisa GB/T 26572.MiSho
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Shanghai HIMO Electric Technology Co. LTD

Tianjin Fuji-ta Technology Co. LTD

Taian road and AIMA road, south distr development zone, Tianjin 

Zastopnik：

Proizvajalec:

Naslov：

Izjava EU o skladnosti

Podjetje Shanghai HIMO Electric Technology Co. Ltd. izjavlja, da je ta naprava 
skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na 
naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi 
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