Mi Rafmagnshlaupahjól
leiðbeiningar
M365
&
PRO

Takk fyrir að kaupa MI Rafmagnshlaupahjól.
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•

Eftir hverja notkun skal hlaða hlaupahjólið. Einnig skal passa uppá að hlaða hjólið
reglulega fyrir vetrartímann eða þegar hjólið er ekki í reglulegri notkun til að lengja líftíma
rafhlöðu.

•

Hægt er að tengja hjólið við Xiaomi App ( sjá QR kóða hér að ofan )
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1. Vöruyfirlit
Handfang

Inngjöf

Framljós

Skjár

Bremsa

Bjalla

Stýrisstöng

Festing fyrir saman-

Festing f.
samanbrot

brot á hjóli

Bremsuljós
Diskabremsa
Standari

Hjólamotor
Rafhlöðuhólf
Hleðsluport

Skjár
Staða rafhlöðu er sýnd með fjórum ljósum á skjá. Við notkun minnkar staða
rafhlöðu og ljós breytast úr stöðugu ljósi í blikkandi ljós og að lokum slökknar á

Staða
rafhlöðu á
skjá

þeim einu á fætur öðru frá toppi og niður. Þegar öll fjögur ljósin eru á er staða
rafhlöðu á milli 100% - 86%, þegar þrjú ljós eru lýsandi er staða rafhlöðu á milli
85% - 71%, o.s.frv. Þegar neðsta ljósið blikkar, gefur það til kynna að staða
rafhlöðu er lág. Vinsamlegast setjið í hleðslu sem fyrst fyrir meiri notkun. Þegar
rafhlaða tæmist, slökkna öll ljós á hjóli og hjólið stöðvast alveg. Á PRO hjóli eru
ljósin alls 5 og sýna hvert um sig um 20% hleðslu. Einnig er Bluetooth merki á PRO
hjóli sem sýnir hvort hjól sé tengt við snjalltæki. Ef mynd af skiptilykli kemur uppá
skjá á PRO hjóli þýðir það að eitthvað sé að hjóli.
Neðsta ljósið blikkar annað hvort hvítt eða grænt. Hvíta ljósið gefur til kynna venjuleg

Hraðastilling hraðastilling og græna ljósið gefur til kynna orkusparandi stilling ( þar sem
hámarkshraði er ca. 15km/klst sem er þægilegt fyrir byrjendur. Á PRO hjóli eru þrjár

Takki til að
kveikja og
slökkva

hraðastillingar, ECO = ca 15km/klst , D = 20km/klst og S = 25km/klst
Þegar slökkt er á hjóli, ýtið á takkann til að kveikja á hjóli. Þegar það er kveikt á
hjóli, haldið takka inni í 2-3 sekúndur til að slökkva á hjóli Þegar kveikt á hjóli, ýtið á
takka til að kveikja/slökkva á framljósi. Ýtið tvisvar á takkann til að skipta á milli
hraðastillinga.
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2. Samsetning og uppsetning
1. Lyftu stýrisstöng og festu stöng,

2. Festu stýrishandföng á stýrisstöng.

settu niður standara.

3. Hertu skrúfur báðu megin á stýrirstöng

4. Þegar samsetningu er lokið, kveiktu á
hjóli til að ath. að allt virki.

3. Hleðsla á hjóli
Lýsing á hleðsluljósum:
Hjól er fullhlaðið þegar LED ljós á hleðslutæki breytist frá rauðu ( í hleðslu ) í grænt
(fullhlaðið )
Lyftu upp gúmmiflipa
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Settu hleðslusnúru

Þegar hleðslu er lokið,

í innstungu á hjóli

gangið frá gúmmiflipa

4. Hvernig á að nota hjól.

Varúð: Notið hjálm, olnbogahlífar
og hnéhlífar.
Vinsamlegast lesið leiðbeiningar
áður en notkun hefst. Snertið ekki
bremsukerfi á hjóli.
1. Kveikið á hjóli og athugið stöðu rafhlöðu

2. Stígið á hjól með einum fæti og ýttu
hjóli af stað með hinum fætinum rólega.

3. Þegar hjól er komið á hreyfingu , setjið báða
fætur á hjól og notið inngjöf

5. Þegar inngjöf er sleppt mun hjólið bremsa

Hallaðu líkamanum í þá átt sem á að

rólega sjálfkrafa. Fyrir snögga hemlun

beygja og snúðu snýri rólega í sömu

skal notast við handbremsu.

átt
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5. Öryggisatriði

Varið ykkur á hættum í umhverfinu

Notið ekki í rigningu eða við blautar aðstæður

Sveigja
frá
hlutum

Notið ekki inngjöf á leið niður brekku

Ekki hengja töskur eða
þunga hluti á stýri

Varið ykkur á hurðagötum og öðru

Ekki nota inngjöf þegar það er verið

sem getur verið fyrir ofan augnlínu

að ganga við hlið hjólsins
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Til að koma í veg fyrir þjófnað á hjóli og óæskilega notkun er mælt með að lás sé
settur á afturdekk þegar hjóli er lagt.

Hafið báða fætur á hjóli á ferð.

Akið á 5-10 km/klst þegar það er ekið
á ójöfnum vegum og beygið hné
líttilega.

Ekki aka með farþega, þar með

Ekki setja fætur á afturhjólabretti

talin börn.
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Ekki snerta diskabremsur

Ekki sleppa höndum af stýri á ferð

Ekki sveigja stýri harkalega til
hægri eða vinstri á mikilli ferð

Ekki aka
sleppa
hjólihöndum
á götumafþar
stýrisem
á ferð
bílar keyra.

Ekki keyra hjól í polla og vatn ,
það hægir ferðina og getur
skemmt hjólið

Ekki
Ekkisveigja
reyna að
stýri
fara
harkalega
upp eðatilniður
hægri eða
stiga
vinstri
á hjólinu
á mikilli
eðaferð
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reyna að hoppa yfir hluti.
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