
Električni Skiro Xiaomi Mi Scooter Essential

Slike izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so simbolične. Dejanske funkcije se lahko 
razlikujejo zaradi tehničnih nadgradenj in posodobitev strojno-programske opreme.

Za več informacij obiščite spletno stran www.mi.com

Uporabniški priročnik

MiSho
p.s

i



02

Šesterokotni ključ

Vsebina paketa

Vijaki

01

Uporabniški
priročnik

Pomembne informacije Tehnični podatki

Nastavek za tlačilko

Napajalnik

Pnevmatika
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Odprite drog krmila in ga zatisnite ter spustite 
nogico.

Krmilo namestite na drog. 

Sestavljanje skiroja

Polnjenje skiroja

04

Skiro je popolnoma napolnjen, ko se LED lučka na 
napajalniku spremeni iz rdeče (polnjenje) v zeleno 
(polnjenje končano).

Zatisnite vijake na obeh straneh droga z uporabo 
šesterokotnega ključa.
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1 Dvignite gumijasti
pokrovček.

2 Napajalnik priklopite na vhod 
za polnjenje

3 Ko je polnjenje končano, izklopite napajalnik. 4 Ponovno zaprite gumijasti pokrovček.

MiSho
p.s

i



1 Dokler skiroja ne aktivirate, bo ob vklopu piskal 
in hitrost bo omejena na 10 km/h.

2 Skenirajte QR kodo za prenos in namestitev aplikacije.

* Aplikacija se v Evropi imenuje Xiaomi Home (razen v Rusiji). Ime aplikacije, ki je prikazano v vaši napravi, nastavite kot privzeto.

4 Tapnite "+" v zgornjem desnem kotu in sledite 
navodilom za dodajanje naprave.

3 Odprite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home.

Povezava z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home
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2 Z eno nogo stopite na skiro, z drugo pa se odrinite od 
podlage.

5 Sledite navodilom v aplikaciji, da aktivirate svoj skiro 
pred prvo uporabo.

6 Piskanje se ne ustavi, dokler se skiro ne aktivira.

Opomba:  Različica aplikacije Mi Home je morda posodobljena. Upoštevajte navodila, ki veljajo za trenutno različico aplikacije.  

1 Opozorilo: Nosite čelado in ščitnike za kolena 
ter ščitnike za komolce.

Kako voziti
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0V≥5km/h

3 Ročica za pospeševanje se aktivira, ko skiro 
preseže hitrost 5 km/h. 5 Pri vožnji se rahlo nagnite v smer, v katero želite 

zaviti, in počasi obračajte krmilo.
4 Za hitro zaviranje spustite ročico za pospeševanje 

in pritisnite ročico za zaviranje.
6 Ko skiro parkirate, spustite nogico. 
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Bodite pozorni na varnostna tveganja.
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Varnostna navodila

Vedno se izogibajte oviram in preprekam. Ko vozite čez ležeče policaje, prehode vrat dvigal, po 
neenakomernih cestiščih in drugih neravnih površinah, 
ohranjajte hitrost med 5-10 km/h. Rahlo upognite kolena, da 
se bolje prilagodite zgoraj omejenim površinam.

10
5

Pazite na vrata, dvigala in druge 
ovire nad glavo.

Pri hoji ob električnem skiroju ne
pritiskajte na ročico za pospeševanje.
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Ne poskušajte nevarnih dejanj.

1615

Ne vozite po cesti ali stanovanjskih območjih, kjer je 
dovoljeno tako za vozila kot pešce.

Pri visoki hitrosti smeri vožnje ne spreminjajte naglo. Na krmilo ne obešajte torb ali drugih težkih predmetov. Ne vozite se na eni nogi.
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Ne poskušajte nevarnih dejanj.

Na skiroju ne vozite nikogar, niti otrok.
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Ne pospešujte pri vožnji navzdol in zavirajte 
pravočasno, da upočasnite vožnjo. Ko naletite na strm 
naklon, stopite s skiroja in ga potiskajte.

Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona
ali slušalk.

Ne vozite v dežju. Ne vozite po lužah ali kakršni koli 
drugi vodi.
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Ne poskušajte nevarnih dejanj.

Ne poskušajte voziti po stopnicah ali
preskakovati ovir.

Stopal ne polagajte na zadnji blatnik. Ne dotikajte se zavornega diska. Med vožnjo imejte roke vedno na krmilu.
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Držite drog krmila ter ga obrnite v nasprotni smeri 
urinega kazalca, da odprete varnostni kavelj in 
odprete ročico za hitro sprostitev.

2 Poravnajte zvonec in zaponko ter ju zapnite. 3 Med nošenjem drog krmila držite z eno ali obema 
rokama.

4 Ročico zvonca odpnite z zaponke na 
blatniku.

Odpiranje 

Zlaganje in nošenje
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Pred nastavljanjem se prepričajte, da je skiro izklopljen in se ne polni.
Če je zavora preveč zategnjena, uporabite 4-mm šesterokotni ključ za odvijanje vijaka na vilicah. Nato rahlo zavrtite zavorni kabel 
nazaj (zmanjšajte dolžino) in ponovno privijte vijak.

Odstranite pkrovček ventila. Nastavek tlačilke namestite na ventil 
pnevmatike.

Priključite tlačilko in napolnite pnevmatiko.
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Nastavljanje zavornega diska Polnjenje pnevmatik

Zavorni kabel

Pokrovček ventila
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Ko je skiro zaklenjen, se motor zaklene in prednja luč se samodejno izklopi, na nadzorni plošči pa se prikaže ikona zaklepa.

Opomba: Če geslo ni nastavljeno, lahko skiro odklenete v aplikaciji Mi Home/Xiaomi Home iz katerega koli telefona. Po 
aktivaciji skiroja, v aplikaciji čim prej nastavite geslo. Če pozabite geslo, se za pomoč obrnite na www.mi.com.
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Zaklepanje skiroja Nastavitev gesla

Tapnite tu>"More Settings">"Set password"

Zaklepanje Odklepanje

Izjava o skladnosti

Podjetje Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

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