
 

 

 

 

 

 

 

 

Mi elektrinio paspirtuko  

vartotojo vadovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos gali skirtis dėl techninių patobulinimų ir programinės įrangos atnaujinimų. 

Norėdami sužinoti naujausias funkcijas ir saugos instrukcijas, apsilankykite "Mi Community". 

Internetinė svetainė: www.mi.com/service 

http://www.mi.com/service


 

Dėkojame, kad įsigijote 

Dėkojame, kad įsigijote "Mi elektrinį paspirtuką". Tai stilinga sporto ir laisvalaikio transporto priemonė. 
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Atidžiai patikrinkite pakuotės turinį, jei trūksta detalių arba yra pažeidimų, susisiekite su pardavėju.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo skydas 

Galios lygis nurodomas valdyom skyde esančiais keturiais šviesos signalais. Kai energija vartojama, šviesos signalai keisis iš 

pastovios būsenos į mirksinčią, kol pagaliau užges nuo viršaus iki apačios. Kai šviečia visi keturi signalai, baterijos lygis 

yra tarp 100% - 86%; Kai šviečia trys signalai ir vienas mirksi, baterijos lygis yra tarp 85% - 71%, ir tt. Kaimirgsi 

apatinis signalas, reiškia, kad liko mažos galios. Prašome skubiai įkrauti tolesniam naudojimui. Kai galia visiškai 

pasibaigia, visi signalai užgęsta, tada paspirtukas laisvai rieda kol pilnai sustoja. 

Apatinė lemputė mirksi arba balta arba žalia spalva. Balta šviesa – normalus režimas. Žalia – energiją tausojantis 

režimas (maksimalus greitis 18km/val. su švelnia akceleracija pradedantiesiems) 

Kai paspirtukas išjungtas, paspauskite įjungimo mygtuką. Kad jį išjungti – palaikykite įjungimo mygtuką nuspaustą dvi 

sekundes. Kai paspirtukas įjungtas, paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungti/išjungti priekinį žibintą. Paspauskite 

įjungimo mygtuką du kartus, kad pakeisti važiavimo režimą. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



Saugumo reikalavimai 

 

 Šis elektrinis paspirtukas yra laisvalaikio prietaisas. Tačiau naudojant jį viešoje vietoje, paspirtukas yra laikomas 
 transporto priemone, atsižvelgiant į bet kokią riziką, su kuria susiduria transporto priemonės. Jūsų pačių saugumui 

laikykitės vadovo instrukcijų ir eismo taisyklių, nustatytų vyriausybės ir reguliavimo agentūrų. Pour 
 votre sécurité, veuillez suivre les instructions contenues dans le manuel et les lois sur la circulation 

 et les règlements énoncés par les organismes gouvernementaux et réglementaires. 
 

 Taip pat jūs turėtumėte suprasti, kad negalima visiškai išvengti pavojaus, nes kiti gali pažeisti eismo taisykles ir važiuoti 
neatsargiai, taip pat jūs galite susidurti su kelių eismo įvykiais taip pat, kaip vaikščiojant ar važiuojant dviračiu. Kuo 

greitesnis yra paspirtukas, tuo ilgiau užtrunka sustoti. Paspirtukas gali paslysti, prarasti pusiausvyrą ir netgi nukristi ant 
lygaus paviršiaus. Todėl labai svarbu, kad jūs paspirtuką naudotumėte atsargiai, išlaikytumėte tinkamą greitį ir 

atstumą, ypač tada, kai nesate susipažinęs su vieta 
 

 Pagarba pėsčiųjų teisei keliauti. Stenkitės neišgąsdinti pėsčiųjų vairuojant, ypač vaikų. Kai važiuojate už pėsčiųjų, 
skambinkite varpeliu, kad juos įspėtumėte ir sulėtinkite savo paspirtuką aplenkiant pėsčiuosius iš kairės (taikytina tose 

šalyse, kur vairuojamos transporto priemonės dešinėje). Važiuodami tarp pėsčiųjų laikykitės dešinės pusės ir 
važiuokite mažu greičiu arba nulipkite nuo prietaiso. 

 
 Atidžiai laikykitės saugos instrukcijų, ypač Kinijoje ir šalyse, kuriose trūksta atitinkamų įstatymų ir reglamentų, susijusių 

su elektriniais paspirtukais. "Xiaomi Communication Co., Ltd." neatsako už jokius finansinius nuostolius, fizinius 
sužalojimus, nelaimingus atsitikimus, teisinius ginčus ir kitus interesų konfliktus dėl veiksmų, pažeidžiančių vartotojo 

instrukcijas. 
 

 Negalima skolinti savo paspirtuko tiems, kurie yra nesusipažinę su naudojimo instrukcija. O kai jūs skolinate paspirtuką 
savo draugams, prisiimkite atsakomybę, kad užtikrintumėte, jog jis/ji žino naudojimo instrukciją ir nešioja saugos 

reikmenis. 
 

 Patikrinkite paspirtuką prieš kiekvieną naudojimą. Jei matote  atsipalaidavusias dalis, įspėjimus apie bateriją, plokščias 
padangas, pernelyg didelį susidėvėjimą, neįprastus garsus, gedimus ir kitus neįprastus atvejus, nedelsdami nustokite 

važiuoti ir kreipkitės profesionalios pagalbos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

8 Paspirtuko priežiūra 

 
Valymas ir laikymas 

Jei matote dėmes ant paspirtuko korpuso, nuvalykite jas drėgna šluoste. Jei dėmės nenusivalo, pabandykite nuvalyti su dantų 
pasta naudodami dantų šepetėlį, tada nuvalykite drėgną šluoste. Jei matote įbrėžimus ant plastikinių dalių, naudokite švitrinį 

popierių ar kitas šlifavimo medžiagas poliravimui. 
 

Pastabos: nevalykite paspirtuko alkoholiu, benzinu, žibalu ar kitomis ėdančiosiomis medžiagomis ir lakiais cheminiais tirpikliais, 
kad išvengtumėte pavojingos žalos. Neplaukite paspirtuko aukšto slėgio vandens purkštuvu. Valymo metu įsitikinkite, kad 

paspirtukas yra išjungtas, įkrovimo kabelis yra atjungtas nuo elektros tinklo, o guminis atvamzdis yra uždarytas, nes vandens 
nuotėkis gali sukelti elektros šoką ar kitas rimtas problemas. 

 
Kai paspirtukas nenaudojamas, laikykite jį sausoje ir vėsioje patalpoje. Nelaikykite jo lauke ilgą laiką. Pernelyg didelis kiekis 

saulės spindulių, perkaitimas ir per didelis atvėsimas pagreitina padangų senėjimą ir kelia pavojų paspirtuko ir akumuliatoriaus 
naudojimo tvarumui. 

 
Akumuliatoriaus priežiūra 

1. Naudokite originalius akumuliatorių paketus, kitų modelių ar prekės ženklų naudojimas gali sukelti saugos problemų; 
2. Nelieskite jungčių. Negalima išmontuoti ar perforuoti korpuso. Laikykite jungtis toli nuo metalinių objektų, kad būtų užkirstas 

kelias trumpam jungimui, dėl kurio gali sugesti akumuliatorius, galite susižeisti ar mirti; 
3. Naudokite originalų maitinimo adapterį, kad būtų išvengta galimos žalos ar gaisro; 

4. Panaudotų akumuliatorių netinkamas naudojimas gali padaryti didelę žalą aplinkai. Norint apsaugoti natūralią aplinką, 
laikykitės vietinių taisyklių, kad tinkamai išmestumėte naudotas baterijas. 

5. Po kiekvieno naudojimo pilnai įkraukite akumuliatorių, kad prailgintumėte jo veikimo laiką. 
 

Nestatykite akumuliatoriaus aplinkoje, kurioje temperatūra yra aukštesnė nei 122 ° F arba žemesnė nei -4 ° F (pvz., nepalikite 
paspirtuko ar akumuliatoriaus pakuotės automobilyje ilgesniam laikui esant tiesioginiams saulės spinduliams). Neišmeskite 

akumuliatoriaus į ugnį, nes tai gali sukelti akumuliatoriaus gedimą, perkaitimą ar gaisrą. Jei paliekate paspirtuką nenaudojamą 
daugiau nei 30 dienų, pilnai įkraukite akumuliatorių ir padėkite jį sausoje ir vėsioje vietoje. Nepamirškite jį įkrauti kas 60 dienų, 

kad apsaugotumėte akumuliatorių nuo galimos žalos, neužtikrinamos garantija. 
 

Akumuliatorių visada įkraukite prieš jam išsikraunant, kad prailgintumėte akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Akumuliatorius 
geriau veikia normalioje temperatūroje ir prasčiau - žemiau 32 ° F. Pavyzdžiui, kai yra žemiau -4 ° F, važiavimo intervalas būna 

tik pusė ar mažesnis. Kai temperatūra pakyla, važiavimo intervalas atkuriamas. Išsamesnės informacijos ieškokite Mi Home 
App. 

 
Pastaba: pilnai įkrautas "Mi Electric Scooter" veiks 120-180 dienų. Integruotas intelektualusis lustas registruos įkrovimo ir 

iškrovimo įrašus. Žala, sukelta ilgalaikio neįkrovimo, yra negrįžtama ir neužtikrinama garantija. Kai žala padaryta, 
akumuliatoriaus negalima įkrauti (neprofesionaliam asmeniui draudžiama išardyti akumuliatorių, nes jis gali sukelti elektros 

šoką, trumpąjį jungimą ar rimtų nelaimių). 

 

 

 

 

 

 



 

Išimkite išorines ir vidines padangas 

Pastaba: įrankiai nėra įtraukti ir juos reikia įsigyti atskirai 

 

1. Pirma išleiskite orą iš padangas. Naudokite įrankį, kad paspaustumėte oro ventilį ir išleistumėte orą, o kita ranka 

paspauskite padanga kad kuo daugiau oro išeitų. 

2. Toliau nuo ventilio naudodami dvi lazdeles patraukite išorinę padangą, kad butų matyti kamera. 

3. Suraskite ventilį ir ištraukite iš pagrindinės padangos. Norint patogiau ištraukti ventilį, laikykite vidinės padangos 

oro ventilį  ir lėtai traukite išorinę padangą į išorę, kad vidinė padanga nebūtų pažeista. Iš eilės išimkite vidinę 

padangą iš oro ventilio padėties ir galutinai atskirkite vidinę padangą 

 

Vidinės ir išorinės padangos montavimas 

 

1. Pripūskite į vidinę kamerą truputį oro kad ji pasidarytų apvali. 

2. Padėkite stebulę ant stalo viršaus. Montuodami išorinę padangą atkreipkite dėmesį į kryptį. Ant išorinės 

padangos esanti strėlė turi būti suderinta su rato priekine kryptimi. Naudokite vieną ranka, kad laikytumėte 

stebulę, ir naudokite kitą ranka, kad įterptumėte vienos išorinės padangos pusę stebulės griovelyje. 

3. Oro ventilį įstatykite į tam skirtą angą išorinėje padangoje. Į išorinę padangą nuosekliai dėkite vidinę 

padangą pagal laikrodžio rodyklę. Įsitikinkite, kad oro ventilis nesisuka. Tada įterpkite kitą išorinės padangos 

pusę į stebulės griovelį. Galiausiai naudokite įrankį, kad likusi padangos dalis įsistatytų į stebulės griovelį. 

Įdiegę išorinę padangą, patikrinkite, ar išorinė padanga pilnai apgauvia vidinę. 

4. Pripūskite vidinę padangą iki 15-20 PSI ir patikrinkite saugos linijas abiejose išorinės padangos pusėse. 

Įsitikinkite, kad atstumai nuo saugos linijų iki stebulės krašto yra vienodi. 

5. Galiausiai pripūskite vidinę padangą iki 45-50 PSI. Priveržkite oro ventylio dangtelį. Tada padangos 

montavimas baigtas. Pastaba: dėdami padangą naudokite pluošto šluostę su kuria apgaubkite aštrų 

„laužtuvo“ galą taip, kad jis nepakenktų vidinei padangai ir stebulės dangai. 

 



 

9 Specifikacijos 

 
 Matavimo vienetai specifikacija 

 
Matmenys 

I × P × A [1], cm 108 × 43 × 114 

po sulenkimo: I × P ×A, cm 108 × 43 × 49 

svoris Prekės svoris, kg Apie. 26.9 

 

Reikalavimai 
važinėjimui 

Maksimali apkrova, kg 100 

Amžius, m 16-50 

Ūgis, cm 120 - 200 

 
 
 
 

 
pagrindiniai 

parametrai 

Maksimalus greitis, km Apie 25 

Nuvažiuojamas atstumas [2], km Apie 30 

Maksimalus įkalnės kampas, % Apie 14 

Tinkami paviršiai Betoniniai, asfaltuoti ir neasfaltuoti 
keliai, kur iškilūs nelygumai mažesni nei 

1 cm, plyšiai, įtrūkimai siauresni nei 3 
cm 

Naudojimo temperatūra, c Nuo -10 iki 40 

Saugojimo temperatūra Nuo – 20 iki 45 

IP reitingas IP54 

 
 

akumuliatorius 

Reguliari krovimo įtampa, nuolatinė srovė, V 36 

Maksimali krovimo įtampa, nuolatinė srovė, V 42 

Nominali talpa, Wh 280 

 

dviračių motorinių 

Galia, W įtampa (VDC) išėjimo srovė 250 

Maksimali galia, W 500 

 
 
 

 
įkrovimo 
adapteris 

Maksimali atiduodama galia, W 71 

Įėjimo įtampa, kintama srovė, V 100-240 

Išėjimo įtampa, nuolatinė srovė, V 42 

Krovimo galingumas, A 1.7 

Įkrovimo laikas,h Apie. 5 

[1] Aukštis: nuo Žemės paviršiaus iki paspirtuko viršaus; 

[2] Atstumas matuotas, kai nėra vėjo, temperatūra 25 °C, paspirtukas visiškai įkrautas važiuoja 15 km/h greičiu ant lygaus 

paviršiaus su 75 kg apkrova. 

Pastaba: duomenys ir specifikacijos gali skirtis dėl skirtingų modelių ir gali keistis be išankstinio įspėjimo.  

 


