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Kokkupanek ja seadistamine 

Pöörake juhtraua vars üles, kinnitage see ja 
pange tugijalg alla.

Paigaldage juhtraud varrele.2 

Laadige oma roller 

3 Pingutage kruvid varre mõlemale küljele 
T-kujulise kuuskantvõtmega.

Laadige tõukeratast kolm sekundit, et 
aku aktiveerida enne selle esmakordset 
kasutamist. Vastasel juhul ei saa teie 
rollerit sisse lülitada.
.



Tõstke kummist klapp üles. Ühendage toiteadapter 
laadimispessa

Ühendage vooluvõrgust 
lahti, kui laadimine on 
lõppenud.

Pange kummist klapp tagasi.
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Roller on täielikult laetud, kui laadija LED-tuli muutub punasest (laadimine) roheliseks (laetud).

Ühendage rakendusega Mi Home / Xiaomi Home
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Ilma aktiveerimata tõukeratas piiksub, kui 
see on sisse lülitatud, ja selle kiirus on 
piiratud 10 km/h.

Rakenduse allalaadimiseks ja 
installimiseks skannige QR-kood.

Avage Mi Home / Xiaomi Home rakendus Puudutage paremas ülanurgas nuppu 
"+" ja seejärel järgige seadme lisamiseks 
juhiseid.



Märkus. Rakenduse versiooni võib olla värskendatud. Järgige juhiseid, mis põhinevad rakenduse praegusel versioonil.  

5 6Tõukeratta esmakordseks 
aktiveerimiseks järgige rakenduses 
ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Piiksumine ei lõpe enne, kui roller on aktiveeritud.

Kuidas sõita  

1 1 2 Hoiatus: kandke kiivrit, küünarnuki- ja 
põlvekaitsmeid.

Astuge ühe jalaga tekile ja lööge 
teise jalaga aeglaselt maha.



0V≥5km/h

3 4 Gaasipedaal käivitub, kui vabajooksu kiirus ületab 
5 km/h.

Järskpidurduse jaoks vabastage gaasipedaal
 ja vajutage pidurihooba.

5 6Pööramisel kallutage keha roolimise suunas ja 
pöörake aeglaselt juhtrauda.

Parkimisel pange tugijalg maha. 

Ohutuse meeldetuletus
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Vältige alati takistusi. Hoidke kiirust vahemikus 5-10 km/h, kui sõidate läbi 
kiirusepiire, liftiukse paigalseisu, konarlikel teedel või 
muudel ebatasastel indadel. Nimetatud pindade 
paremaks reguleerimiseks painutage veidi põlve. 



Jälgige ohu võimalikkust.

Vältige oma peaga löömist ukseraamide, 
liftide ja muude pea kohal olevate takistuste vastu. 

Ärge vajutage tõukeratta kõrval kõndides 
gaasi. 

Kui kohalikud seadused ei luba teisiti, on avalikel 
teedel, kiirteedel ja kiirteedel sõitmine keelatud ja 
ebaseaduslik. 

Ärge muutke rooli suunda järsult 

Ärge proovige ohtlikke toiminguid.

Ärge riputage juhtraua külge kotte ega muid 
raskeid asju. 

Ärge sõitke ühel jalal.



Ärge kasutage tõukerattaga sõites 
mobiiltelefoni ega kandke kõrvaklappe 

Ärge kiirendage allamäge sõites ja 
pidurdage aeglustamiseks. Järsu kallakuga 
kokku puutudes peate tõukerattalt maha 
astuma ja lükkama. 

Ärge proovige ohtlikke toiminguid.

Ärge sõitke vihmaga. Ärge sõitke läbi lompide või muude 
(vee)takistuste.

Ärge sõitke koos kellegi teisega, sealhulgas lastega.



Ärge hoidke jalgu tagumisel poritiival. Ärge puudutage ketaspidurit.

Ärge proovige ohtlikke toiminguid.

Ärge laske juhtrauast sõitmise ajal lahti. Ärge proovige trepist üles või alla sõita ega 
hüpata üle takistuste.



Voltimine ja kandmine   
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1
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41 + 2 3 + 4

1 1 Tõstke turvalukk üles ja suruge 
kiirvabastushoob alla.

2 Tõstke turvalukk üles ja suruge 
kiirvabastushoob uuesti alla, seejärel 
keerake vars kokku.

Joondage kell ja pannal 
ning kinnitage need. 

4 Kandmiseks hoidke 
juhtraua varrest kas ühe 
või mõlema käega.

Lahti     

Vabastage kellahoob 
poritiiva pandlast.

5 3



Ketaspiduri reguleerimine 

Piduri tross

Enne reguleerimist veenduge, et tõukeratta toide on välja lülitatud ja see ei lae.
Kui pidur on liiga pingul/lahti, kasutage 4 mm kuuskantvõtit, et vabastada pidurisadula kruvi. Seejärel 
reguleerige veidi piduritoru (vähendage/suurendage avatud pikkust) ja keerake kruvi uuesti kinni.

Rehvi ventiili pikendus  

Ventiili kork
Ventiil

Keerake ventiili kork lahti. Ühendage pikendusotsik 
rehvi ventiili külge.

Ühendage pump rehvi 
täitmiseks. 

Lukustage oma roller  

Lukus Avatud

Kui roller on lukustatud, lukustub mootor ja esituli lülitub automaatselt välja ning juhtpaneelil kuvatakse ikoon.

Seadistage parool 

Puudutage siin> "Rohkem seadeid"> "Määra parool"

Märkus. Kui parooli pole määratud, saab rolleri avada 
rakenduse Mi Home/Xiaomi Home abil mis tahes 
telefonist. Pärast tõukeratta hankimist määrake 
rakenduses parool niipea kui võimalik. Kui unustate 
parooli, minge aadressile www.mi.com või võtke abi 
saamiseks ühendust müügijärgse osakonnaga.



Kasutusjuhendis esitatud toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on ainult 
viitamiseks. Tegelik toode ja funktsioonid võivad toote täiustuste tõttu olla erinevad.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.mi.com
Üksikasjaliku e-juhendi saamiseks minge aadressile www.mi.com/global/service/userguide
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