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Dziękujemy za zakup
Dziękujemy za zakup hulajnogi elektrycznej Mi. Jest to pojazd sportowo-rekreacyjny o stylowym 
wyglądzie.

Tłumaczenie oryginalnego powiadomienia
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1. Zawartość opakowania
Zmontowana hulajnoga elektryczna

Podręcznik 
użytkownika

Informacje 
prawne

Przewodnik  
Szybki start

Akcesoria
Wężyk do pompowania Śruba × 4 Klucz sześciokątny Opona × 2 Zasilacz

Sprawdź uważnie zawartość opakowania. Jeśli brakuje jakiegoś elementu lub coś jest 
uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym  centrum obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.
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2. Omówienie produktu

Kierownica Manetka przyspieszania

Panel sterowania

Dzwonek

Kolumna

Blokada

Światło hamowania

Hamulec 
tarczowy
Podpórka

Komora 
akumulatora

Światło przednie
Dźwignia hamulca

Mechanizm składania

Silnik napędzający 
koło
Gniazdo ładowania

Panel sterowania

Wskaźnik  
poziomu 
naładowania 
akumulatora

Poziom naładowania akumulatora wskazują cztery kontrolki na panelu 
sterowania. Początkowo wszystkie kontrolki emitują stałe światło. W miarę 
zużywania energii zaczną migać, a następnie zgasną (od góry do dołu). Gdy 
świecą się wszystkie cztery kontrolki, poziom naładowania akumulatora 
wynosi od 100% do 86%. Gdy trzy kontrolki się świecą, a jedna miga, poziom 
naładowania akumulatora wynosi od 85% do 71% itd. Gdy zacznie migać 
dolna kontrolka, energia w akumulatorze jest na wyczerpaniu. Należy szybko 
naładować akumulator, aby móc nadal korzystać z hulajnogi. Po wyczerpaniu 
energii wszystkie kontrolki zgasną i hulajnoga będzie stopniowo wytracać 
prędkość, aż się zatrzyma.

Wskaźnik trybu

Dolna kontrolka będzie migać na biało lub na zielono. Białe światło oznacza 
tryb zwykły, a światło zielone — tryb oszczędzania energii. (W trybie 
oszczędzania energii maksymalna prędkość wynosi 18 km/h, a przyspieszenie 
działa płynniej, aby pomóc opanować pojazd osobom początkującym).

Przycisk zasilania

Gdy hulajnoga jest wyłączona, naciśnij ten przycisk, aby ją włączyć. Gdy 
hulajnoga jest włączona, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, 
aby ją wyłączyć. Po włączeniu hulajnogi naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć światło przednie. Dwukrotne naciśnięcie powoduje zmianę trybu.
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3. Montaż i konfiguracja
1. Zamocuj kolumnę kierownicy w 

odpowiednim miejscu ramy i wysuń 
podpórkę.

2. Umieść kierownicę w kolumnie.

3. Przykręć śruby z obu stron kolumny przy 
użyciu klucza sześciokątnego.

4. Po zakończeniu montażu naciśnij ten 
przycisk, aby sprawdzić, czy hulajnoga 
działa.
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4. Ładowanie hulajnogi
Opis warunków ładowania:

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

Unieś gumową 
zaślepkę

Podłącz zasilacz do 
gniazda ładowania.

Po zakończeniu 
ładowania załóż z 

powrotem gumową 
zaślepkę.

5. Jazda na hulajnodze

Ostrzeżenie: Należy nosić kask 
oraz ochraniacze łokci i kolan. 
Przed użyciem produktu należy 
dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję. Nie dotykać 
systemu hamulcowego. Więcej 
informacji można znaleźć w 
instrukcji obsługi.

1. Włącz hulajnogę i sprawdź wskaźnik 
poziomu energii akumulatora.
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2. Stań jedną stopą na platformie i powoli 
odepchnij się drugą stopą od ziemi. 
Gdy hulajnoga zacznie sie poruszac, 
postaw obie stopy na platformie i 
nacisn¥ manetke przyspieszenia (układ 
przyspieszenia bedzie aktywny, gdy 
predkosc hulajnogi przekroczy 5 km/h).

3. Po całkowitym zatrzymaniu hulajnogi 
układ przyspieszenia automatycznie 
wyłącza się. Aby ponownie uruchomić 
hulajnogę, należy powtórzyć krok 2.

4. Aby zmniejszyć prędkość, puść manetkę 
przyspieszenia. System odzyskiwania 
energii kinetycznej automatycznie zacznie 
delikatnie hamować. Aby szybko się 
zatrzymać, pociągnij za dźwignię hamulca.

5. Podczas skręcania przechyl się w kierunku 
skrętu i lekko przekręć kierownicę.
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6 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa  
 Zwracaj uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa.

Nie jeźdź na hulajnodze w deszczu. Nie przyspieszaj podczas jazdy z górki.

Uważaj na drzwi, windy i inne obiekty z 
przeszkodami u góry.

Nie naciskaj manetki przyspieszenia 
podczas prowadzenia hulajnogi.
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Aby zapobiec nieodpowiedniemu użyciu urządzenia, podczas parkowania tylne koło musi 
być zablokowane za pomocą kłódki.

Zawsze omijaj przeszkody. Nie zawieszaj toreb ani innych ciężkich 
przedmiotów na kierownicy.

Podczas jazdy trzymaj obie stopy na 
platformie.

Podczas przejeżdżania przez 
progi spowalniające, progi wind, 
nierówności na drodze itp. należy 
zachować prędkość 5–10 km/h. Aby 
poprawić komfort jazdy po takich 
powierzchniach, lekko ugiąć kolana.
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Nie próbuj wykonywać niebezpiecznych manewrów.

Nie jeźdź na hulajnodze po jezdniach 
i w strefach zamieszkania, gdzie 
dozwolony jest ruch pojazdów i 
pieszych.

Nie skręcaj gwałtownie kierownicą 
podczas szybkiej jazdy.

Nie należy przejeżdżać przez kałuże 
ani inne przeszkody (wodne). W takim 
przypadku należy zmniejszyć prędkość 
i omijać przeszkody.

Nie przewoź innych osób (w tym 
dzieci).
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Nie stawaj na tylnym błotniku. Nie dotykaj hamulca tarczowego.

Nie zdejmuj rąk z kierownicy. Nie próbuj jeździć po schodach ani 
przeskakiwać przez przeszkody.
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

• Hulajnoga jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 16. roku życia. Osoby mające 
ograniczone możliwości fizyczne, umysłowe lub psychiczne nie powinny jeździć na 
hulajnodze. Użytkownicy niemający doświadczenia lub wiedzy powinni jeździć ostrożnie.  
Dzieci nie powinny bawić się hulajnogą lub jej częściami. Nie powinny też jej czyścić 
ani konserwować. Korzystanie z urządzenia powoduje przenoszenie drgań na całe ciało 
użytkownika.

• Ta hulajnoga jest urządzeniem rekreacyjnym. Jednak gdy porusza się w miejscach 
publicznych, jest traktowany jak pojazd, w związku z czym należy zdawać sobie sprawę z 
zagrożeń, które są związane z ruchem pojazdów. For your safety, please follow instructions in 
the manual and traffic laws and regulations set forth by government and regulatory agencies.

• Jednocześnie należy pamiętać, że nie można całkowicie uniknąć ryzyka, ponieważ inne osoby 
mogą naruszać przepisy ruchu drogowego i jeździć nieostrożnie. Osoba kierująca hulajnogą 
jest narażona na wypadki drogowe tak samo jak podczas spacerów lub jazdy na rowerze. Im 
większa szybkość hulajnogi, tym dłuższa jest droga hamowania. Na śliskich nawierzchniach 
hulajnoga może wpaść w poślizg, stracić równowagę, a nawet się przewrócić. Dlatego należy 
zawsze zachowywać ostrożność oraz utrzymywać odpowiednią prędkość i odległość — 
szczególnie podczas jazdy przez nieznane okolice.

• Należy szanować prawa pieszych. Należy uważać, aby nie przestraszyć pieszych — szczególnie 
dzieci. Zbliżając się do pieszych od tyłu, należy zwolnić i zadzwonić dzwonkiem, aby ich 
uprzedzić. Pieszych należy wyprzedzać z lewej strony (w krajach z ruchem prawostronnym). 
Mijając pieszych idących w przeciwnym kierunku, należy zwolnić i trzymać się prawej strony. 
Podczas jazdy między pieszymi należy jechać jak najwolniej lub prowadzić pojazd obok siebie.

• Należy ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym podręczniku, 
szczególnie w Chinach i innych krajach, w których nie ma odpowiednich przepisów i regulacji 
prawnych dotyczących hulajnóg elektrycznych. Firma Xiaomi Communication Co., Ltd. nie 
ponosi odpowiedzialności za straty finansowe, obrażenia fizyczne, wypadki, spory prawne i 
inne konflikty interesów wynikające z działań niezgodnych z instrukcjami.

• Jazda z dużą prędkością lub prędkością, która nie jest odpowiednia lub dostosowana do 
sytuacji (złe warunki pogodowe, uszkodzona nawierzchnia itp.) może prowadzić do utraty 
stabilności lub kontroli. Aby zmniejszyć ryzyko, należy stosować się do wszystkich wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Podczas montażu i demontażu produktu należy 
zachować ostrożność, ponieważ może on upaść i spowodować obrażenia ciała.

• Nie należy pożyczać hulajnogi osobom, które nie potrafią jej używać. W przypadku pożyczania 
hulajnogi znajomym należy się upewnić, że potrafią oni jej używać i noszą odpowiednie 
akcesoria ochronne.



Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
12

• Przed każdym użyciem hulajnogi należy sprawdzić jej stan techniczny. W przypadku 
stwierdzenia poluzowanych części, niskiego stanu naładowania akumulatora, braku powietrza 
w oponach, znacznego zużycia, dziwnych dźwięków, awarii i innych nienormalnych objawów 
należy natychmiast przerwać jazdę i skontaktować się z profesjonalnym serwisem.

• Podczas jazdy na hulajnodze kierownicę trzymać obiema rękami, aby uniknąć wstrząsów i 
upadku.

• Zawsze stawiać hulajnogę na podpórce na płaskiej i stabilnej powierzchni. Hulajnoga musi 
być ustawiona podpórką w kierunku pochyłości stoku, aby zapobiec jej przewróceniu się. 
Nigdy nie stawiać hulajnogi zwróconej przodem w dół zbocza, ponieważ podpórka może się 
zamknąć i urządzenie się przewróci.Po ustawieniu hulajnogi sprawdzić jej stabilność, aby 
uniknąć ryzyka upadku (z powodu poślizgu, wiatru lub lekkich wstrząsów).Nie parkować 
hulajnogi w zatłoczonym obszarze, raczej wybrać miejsce wzdłuż ściany. Jeśli to możliwe, 
zawsze wybierać miejsce parkowania na płaskim terenie.

• Aby uniknąć obrażeń w razie wypadku, należy nosić kask oraz ochraniacze łokci i kolan. 
Nieostrożna jazda może prowadzić do upadków lub poważnych wypadków. Hulajnogę, gdy 
nie jest używana, należy przechowywać w pomieszczeniu. Należy uważnie zapoznać się z 
podręcznikiem użytkownika i zachować ostrożność podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. 
Hulajnogę elektryczną można obsługiwać dopiero po zrozumieniu i zastosowaniu wszystkich 
zasad bezpieczeństwa. Osoba kierująca hulajnogą odpowiada za wszelkie szkody i obrażenia 
powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zamieszczonych w podręczniku użytkownika. 
Aby mieć lepsze doświadczenia z jazdy, zaleca się regularną konserwację produktu. Więcej 
informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Przed ładowaniem akumulatora należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi. NIE jeździć w deszczu ani po kałużach. Wiek kierowcy:  
od 16 do 50 lat. Hulajnoga nie jest przeznaczona dla dzieci.  

• Nie należy dotykać układu hamulcowego, gdyż może to spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa.

• Aby zapobiec nieodpowiedniemu użyciu urządzenia, należy rozpocząć toczenie hulajnogi 
w celu uruchomienia silnika i układu przyspieszenia. Gdy hulajnoga jest zatrzymana, układ 
przyspieszenia nie działa.

OSTRZEŻENIE — niebezpieczeństwo pożaru — użytkownik nie powinien samodzielnie 

naprawiać żadnych części.
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7. Składanie i przenoszenie

Kolumna kierownicy

Zabezpieczenie

Składanie Rozkładanie

Przed złożeniem należy wyłączyć hulajnogę. Przytrzymać kierownicę, obrócić ją w lewo, aby 
otworzyć zabezpieczenie i zwolnić dźwignię. Wyrównać dzwonek z blokadą i zahaczyć je. 
Podczas otwierania odłączyć dźwignię dzwonka od blokady na błotniku. Złożyć kolumnę 
kierownicy, zamknąć dźwignię i obrócić kolumnę kierownicy w prawo, aby zamknąć 
zabezpieczenie.

Przenoszenie

Podczas przenoszenia hulajnogi trzymaj jedną ręką lub obiema rękami za kolumnę kierownicy.
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8. Codzienna obsługa i konserwacja

Czyszczenie i przechowywanie

W przypadku zauważenia plam na powierzchni hulajnogi należy je zetrzeć wilgotną szmatką. Jeśli 
plamy nie schodzą, należy nałożyć na zabrudzone miejsca nieco pasty do zębów i wyczyścić je 
szczoteczką to zębów, a następnie zetrzeć wilgotną szmatką. W przypadku zauważenia zadrapań 
na plastikowych częściach należy je wypolerować papierem ściernym lub innymi materiałami 
ściernymi.

Uwaga: Nie wolno czyścić hulajnogi alkoholem, benzyną, naftą ani innymi rozpuszczalnikami 
chemicznymi lub o działaniu korozyjnym, które mogą spowodować poważne uszkodzenia. 
Nie wolno myć hulajnogi przy użyciu strumienia wody pod ciśnieniem. Podczas czyszczenia 
hulajnoga powinna być wyłączona, kabel zasilacza powinien być odłączony, a gumowa zaślepka 
powinna być zamknięta, ponieważ dostanie się wody do środka grozi porażeniem elektrycznym 
lub innymi poważnymi problemami.

Gdy hulajnoga nie jest używana, powinna znajdować się w suchym i chłodnym pomieszczeniu. 
Nie należy pozostawiać jej na zewnątrz przez długi czas. Nadmierne nasłonecznienie, 
przegrzanie i wychłodzenie przyspieszają starzenie się opon oraz obniżają żywotność hulajnogi 
i jej akumulatora. (Lorsque le scooter n’est pas utilisé, gardez-le à l’intérieur dans un endroit 
sec et frais. Ne le mettez pas en plein air pendant longtemps. La lumière du soleil excessive, la 
surchauffe et le sur-refroidissement accélèrent le vieillissement des pneus et compromettent le 
scooter et la durée de vie de la batterie.)

Konserwacja i wyjmowanie akumulatora

Nie wyjmuj baterii. Wyjęcie akumulatora jest skomplikowane i może zmienić działanie 
urządzenia:  Jeśli produkt jest nadal na gwarancji, można skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem. Jeśli produkt nie ma gwarancji, można skontaktować się z dowolnym 
specjalistycznym serwisem. Listę autoryzowanych serwisów można znaleźć na stronie www.
mi.com. W razie dalszych pytań można skontaktować się z działem obsługi klienta dostępnym 
na stronie www.mi.com.

Opony zapasowe dostarczane wraz z produktem powinny być montowane na kołach przez 
profesjonalny serwis. Demontaż kół jest skomplikowany, a nieprawidłowy montaż może 
prowadzić do niestabilności i nieprawidłowego działania:

 - Jeśli produkt jest nadal na gwarancji producenta, można skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem. Listę autoryzowanych serwisów można znaleźć na stronie www.mi.com.  

 - Jeśli produkt nie ma już gwarancji, można skontaktować się z dowolnym specjalistycznym 
serwisem.  

 - W razie dalszych pytań można skontaktować się z działem obsługi klienta Xiaomi na stronie 
www.mi.com.  

1. Należy używać oryginalnych akumulatorów. Używanie innych modeli lub marek akumulatorów 
może być przyczyną problemów z bezpieczeństwem.
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2. Nie wolno dotykać styków. Nie wolno demontować ani przebijać obudowy. Do styków nie 
należy zbliżać przedmiotów metalowych, aby zapobiec zwarciom, które grożą uszkodzeniem 
akumulatora, a nawet obrażeniami ciała i śmiercią.

3. Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń lub pożaru, należy używać oryginalnego zasilacza.

4. Nieprawidłowe obchodzenie się ze zużytymi akumulatorami może powodować ogromne szkody 
dla środowiska. Aby chronić środowisko naturalne, należy postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami określającymi prawidłowy sposób pozbywania się zużytych akumulatorów.

5. Po każdym użyciu hulajnogi należy całkowicie naładować akumulator, aby przedłużyć jego 
żywotność.

Akumulatora nie należy umieszczać w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest wyższa niż 
50°C lub niższa niż -20°C (np. nie należy pozostawiać hulajnogi ani akumulatora przez dłuższy czas w 
samochodzie wystawionym na działanie promieni słonecznych). Nie należy wrzucać akumulatora do 
ognia, ponieważ może to doprowadzić do jego awarii, przegrzania, a nawet pożaru. Jeśli hulajnoga 
nie będzie używana przez więcej niż 30 dni, należy całkowicie naładować akumulator i umieścić 
ją w suchym i chłodnym miejscu. Należy pamiętać o doładowywaniu akumulatora co 60 dni, aby 
zapobiec potencjalnym uszkodzeniom, które nie są objęte ograniczoną gwarancją.

Hulajnoga może być używana tylko z oryginalnymi akumulatorami, a jej ładowanie może być 
wykonywane tylko przez oryginalny adapter ładujący dostarczony z hulajnogą (lub dowolny model 
akumulatora lub model adaptera ładującego zatwierdzony przez producenta jako kompatybilny).

Aby wydłużyć żywotność akumulatora, nie należy dopuszczać do jego całkowitego rozładowania. 
Akumulator działa lepiej w normalnej temperaturze i gorzej w temperaturze ujemnej. Na 
przykład gdy temperatura spadnie poniżej -20°C, zasięg hulajnogi będzie co najmniej o połowę 
krótszy niż normalnie. Gdy temperatura wzrośnie, zasięg ponownie się wydłuży. Więcej informacji 
można uzyskać w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Hulajnoga może być używana tylko z oryginalnymi akumulatorami, a jej ładowanie może być 
wykonywane tylko przez oryginalny adapter ładujący dostarczony z hulajnogą (lub dowolny model 
akumulatora lub model adaptera ładującego zatwierdzony przez producenta jako kompatybilny).

Uwaga: W pełni naładowana hulajnoga elektryczna Mi zachowuje energię przez 120–180 dni. 
Akumulator ma wbudowany inteligentny mikroukład, który przechowuje rejestr ładowania 
i rozładowywania. Uszkodzenia spowodowane długotrwałym utrzymywaniem akumulatora 
w stanie rozładowania są nieodwracalne i wykraczają poza zakres gwarancji. Uszkodzonego 
akumulatora nie można naładować (osoby niebędące specjalistami serwisowymi nie powinny 
demontować akumulatora, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub 
poważne zagrożenie bezpieczeństwa).

W razie wypadku lub awarii: jeśli produkt jest nadal na gwarancji, można skontaktować się 
z autoryzowanym serwisem. Jeśli nie ma gwarancji, można skontaktować się z dowolnym 
specjalistycznym serwisem. Listę autoryzowanych serwisów można znaleźć na stronie  
www.mi.com. W razie dalszych pytań można skontaktować się z działem obsługi klienta Xiaomi 
na stronie www.mi.com. 
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Sformułowania w niniejszej instrukcji obsługi zostały uproszczone dla użytkowników. Gdy 
czynność wydaje się zbyt skomplikowana dla użytkownika, zaleca się kontakt z autoryzowanym 
lub wyspecjalizowanym serwisem lub działem obsługi klienta Xiaomi.  

Regulowanie hamulca tarczowego

Linka hamulca

Jeśli hamulec jest zbyt naprężony, należy za pomocą klucza sześciokątnego M4 poluzować śruby 
na zacisku i lekko popuścić linkę hamulca w celu skrócenia jej odsłoniętego odcinka. Następnie 
należy dokręcić śruby. Jeśli hamulec jest zbyt luźny, należy poluzować śruby i lekko naciągnąć 
linkę hamulca w celu wydłużenia jej odsłoniętego odcinka. Następnie należy dokręcić śruby.

Regulacja kierownicy

Jeśli kierownica i jej kolumna chwieją się podczas jazdy, należy dokręcić śruby mechanizmu 
składania za pomocą klucza sześciokątnego M5.

Korzystanie z wężyka do pompowania

W przypadku braku powietrza w oponach należy odkręcić osłonę wentyla, podłączyć wężyk i 
napompować koło.
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9. Dane techniczne
Wskaźnik 
wydajności Elementy Dane techniczne

Wymiary
Dł. × szer. × wys. [1] (cm) 108 × 43 × 114
Po złożeniu: dł. × szer. × wys. (cm) 108 × 43 × 49

Waga Waga elementu (kg) Ok. 12,2

Wymogi dotyczące 
jazdy

Zakres obciążenia (kg) 25–100
Wiek użytkownika 16-50
Wzrost użytkownika (cm) 120-200

Główne parametry

Prędkość maks. (km/h) Ok. 25
Zasięg przeciętnie [2] (km) Ok. 30
Maks. kąt podjazdu (%) Ok. 14

Zalecane nawierzchnie
Drogi betonowe, asfaltowe i gruntowe; 
nierówności mniejsze niż 1 cm; 
pęknięcia węższe niż 3 cm

Temperatura użytkowania (°C) -10–40
Temperatura przechowywania (°C) -20–45
Klasyfikacja IP IP54

Akumulator

Napięcie nominalne (VDC) 36
Maks. napięcie wejściowe (VDC) 42
Pojemność nominalna (Wh) 280

Inteligentny system zarządzania 
akumulatorem

Zabezpiecza przed: nietypową 
temperaturą/zwarciem/nadmiernym 
napięciem lub prądem/przeładowaniem 
(podwójnie)/nadmiernym 
rozładowaniem (podwójnie)

Silnik napędzający 
koło

Moc nominalna (kW) 0.25
Moc maksymalna (kW) 0.5

Zasilacz

Moc wyjściowa (kW) 0.071
Napięcie wejściowe (VAC) 100–240
Napięcie wyjściowe (VDC) 42
Prąd wyjściowy (A) 1,7
Czas ładowania (godz.) Ok. 5

Opona
Opony zewnętrzne

Materiał: guma naturalna, guma 
syntetyczna + sznur Rozmiar: 8-1/2 × 2,0

Opony wewnętrzne
Materiał: guma butylowa Rozmiar 8-1/2 × 
2,0 A/V prosty wentyl

[1] Wysokość elementu: od podłoża do najwyższego punktu hulajnogi.
[2]  Zasięg przeciętnie: mierzony w warunkach bezwietrznych przy temperaturze 25°C, przy 

założeniu, że hulajnoga jest w pełni naładowana i porusza się z prędkością 15 km/h po płaskiej 
nawierzchni z obciążeniem 75 kg.

Uwaga: Dane i parametry techniczne mogą się różnić w zależności od modelu pojazdu. Mogą też 
zostać zmienione bez uprzedzenia.
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10.  Znak towarowy i informacje prawne
 jest znakiem towarowym firmy Xiaomi Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ninebot jest 

zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ninebot Technology Co., Ltd. (Tiencin). Wszystkie 
pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

© 2017 Ninebot Technology Co., Ltd (Pekin). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Funkcje i instrukcje wymienione w niniejszym podręczniku były aktualne w momencie oddania 
do druku. W rzeczywistym produkcie mogą występować różnice spowodowane ulepszeniami 
funkcji i konstrukcji. Aby uzyskać najnowszą wersję podręcznika użytkownika, należy 
zeskanować kod QR z tyłu okładki. 

Podmiot nadrzędny: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Ninebot Tech Co., Ltd. (Changzhou)

Adres: 16F–17F, blok A, budynek 3, nr 18, Changwu Mid Rd, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, 
Chiny.
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11. Certyfikaty

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) dla 
USA

Urządzenie jest zgodne z częścią 15. przepisów FCC. Działanie jest ograniczone następującymi 
dwoma warunkami:  (1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz 
(2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące 
powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu 
zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 
Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie 
zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe 
zakłócenia w komunikacji radiowej. W pewnych warunkach zakłócenia takie mogą wystąpić 
nawet mimo przestrzegania zaleceń. Jeśli urządzenie zakłóca pracę odbiorników radiowych 
lub telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się 
wyeliminowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z poniższych sposobów:
 - Zmiana orientacji lub przestawienie anteny odbiorczej.

 - Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

 - Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż odbiornik.

 - Zasięgnięcie porady wykwalifikowanego technika RTV.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, 
wyznaczonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Oświadczenie o zgodności z przepisami organizacji Industry Canada dla Kanady

Niniejsze urządzenie spełnia normy RSS organizacji Industry Canada dla urządzeń radiowych 
niewymagających licencji. Działanie jest ograniczone następującymi dwoma warunkami: (1) 
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi przyjmować 
wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane działanie.

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

Firma Ninebot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które 
nie zostały przez nią wyraźnie zatwierdzone. Takie modyfikacje mogą skutkować utratą przez 
użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia.

Dotyczy modelu: M365
FCC ID: 2ALS8-NS9633  

IC : 22636-NS9633
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12. Połącz z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home
Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Steruj urządzeniem w aplikacji 
Mi Home/Xiaomi Home. 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, 
nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, 
możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami. 

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i 
wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji 
wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.  

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.


