
Xiaomi Mi Scooter 2
Uživatelský manuál



Zapojení

Zapojení a ovládání
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Koloběžku po rozbalení sestavte pomocí 4 dodávaných šroubů - řídítka přišroubujte ke kon-
strukci koloběžky. 

Xiaomi Mi Scooter 2 je vhodné před prvním použitím zcela nabít. Připojte koloběžku 
dodávaným kabelem do elektrické sítě. Konektor pro dobíjení se nachází v boční části koloběžky 
v místě, kde je uložena baterie (plocha, na které se stojí). Konektor je umístěn pod gumovou 
krytkou viz obrázek.

Koloběžku lze zapnout stisknutím tlačítka na řídítkách. Po spuštění je pomocí 4 LED diod zobra-
zen stav nabití koloběžky. Podržením tlačítka po dobu 2 sekund dojde k vypnutí koloběžky (LED 
diody zhasnou).

Zapnutí koloběžky

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome
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https://itunes.apple.com/us/app/mi-�t/id938688461?mt=8

Ovládání koloběžky

Koloběžka Xiaomi Mi Scooter 2 je vybavena elektromotorem, který ji pohání. Ovladač plynu se 
nachází na pravé straně řidítek. Lze jej aktivovat až v momentě, kdy jsou obě nohy umístěny na 
konstrukci koloběžky a minimální rychlost dosáhne 5 km/h. Před použitím plynu tedy nechte 
ovladač volný, odražte se na koloběžce a po dosažení dané rychlosti teprve stiskněte ovladač 
rychlosti. Dojde k akceleraci a jízdě poháněné elektromotorem.

Aktivace světlometu

Přední světlomet lze zapnout třemi rychlými stisky zapínacího tlačítka. Stejným způsobem lze 
světlomet opět deaktivovat. Zadní brzdové světlo se automaticky aktivuje po stisku brzdové 
páčky na řídítkách.
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Používání aplikace
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Xiaomi Mi Scooter 2 disponuje Bluetooth bezdrátovou konektivitou, díky čemuž je možné koloběžku 
propojit s mobilním telefonem. Aplikace zobrazí informace o úrovni baterie koloběžky, zbývající kapac-
itu, dojezd, ujeté kilometry, rychlost či teplotu článků, jejich napětí a další.

Pro připojení ke koloběžce postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko na koloběžce, čímž ji zapnete. Přesvědčte se, že je koloběžka dostatečně nabita 
(úroveň nabití prozradí 4 LED diody na řídítkách).
2. Stáhněte z Obchodu Play či Apple AppStore o�ciání aplikaci Mi Home.
3. Zapněte aplikaci Mi Home a zvolte region Mainland China.
4. Zvolte Sign In a přihlaste se ke svému Xioami účtu (případně si jej pomocí volby Sign Up            
vytvořte).
5. Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu a zvolte Add device.
6. Ve spodní části aplikace Mi Home klikněte na tlačítko Scan a počkejte, až se objeví nové    
     zařízení. Akci případně několikrát opakujte. K nalezení koloběžky je nutné mít aktivovaný Bluetooth.
6. Klikněte na nalezenou koloběžku, čímž dojde ke spárování.


