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Благодарим ви за закупуването Mi електрически скутер. Това е спорт и отдих превозно средство със стил.
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2 Описание на изделието

Отделение за батерии 

дискови спирачки 

спирачна светлина 

Buckle

стойка

механизъм за сгъване

триколесни моторни

Порта за зареждане на 

фаровете спирачния 

лост

режим на дисплея Долната светлината или мига бяло или зелено. Бялата светлина показва, редовен режим и зелена светлина показва,режим на дисплея Долната светлината или мига бяло или зелено. Бялата светлина показва, редовен режим и зелена светлина показва,

енергоспестяващ режим. (Енергоспестяващ режим: максимална скорост от 11.2 mph с гладка ускорение за начинаещи)

Бутон за включване Когато скутерът е изключен, натиснете бутона, за да включите скутер; Когато скутерът е включено, натиснете и задръжте за 2Бутон за включване Когато скутерът е изключен, натиснете бутона, за да включите скутер; Когато скутерът е включено, натиснете и задръжте за 2секунди, за да изключите скутера. След като включите, натиснете бутона, за да включите или изключите фаровете; И натиснете два пъти, за да превключите между режимите.

Ниво на батерията на 

дисплея на контролния 

панел

Нивото на мощността е обозначено с четири електрически светлини на контролния панел. Като мощност се консумира, светлините ще се променят от твърдо в мига, 

и най-накрая се изключват от горе надолу. Когато всичките четири електрически светлини са на нивото на батерията е между 100% - 86%; Когато трите светлини са 

твърди и един мига, нивото на батерията е между 85% - 71%, и така нататък. Когато долните мощност мига, това показва ниска мощност. Моля, презареждане скоро 

за по-нататъшна употреба. След изчерпване на власт, всички светлини ще се изключат и ще брега на скутер, докато се стигне до пълно спиране.

1 Съдържание на пакета

Събрани електрически скутер

Внимателно проверете съдържание на пакети, ако нещо липсва или е повреден, моля свържете се с обслужване на клиенти, за подкрепа.

Ръководство за бърз старт

Бързо Star Guide т

Гаранционна карта

Гаранционна карта

Ръководство за употреба

Ръководство на потребителя Mi електрически скутер

Правно изявление

Правно изявление

Разширен Дюза Adaptervv 

аксесоари

Зареждането адаптергума × 2Винт х 4 Hexagon Бесният

Звънец

Контролен панел

Ускорение
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4 зареждане на Scooter

5 Как да се вози

Носете каски и наколенки, в случай на падане и 

нараняване, когато се научиш да се вози на скутер

Повдигнете капака на каучук Включете захранването 

адаптер в порта за 

зареждане

Когато зареждането приключи, 

поставете обратно капака на 

каучук

Включване на скутера и проверете 

индикатора на захранването

1.

3 Монтаж и Set-Up 

3. Затегнете винтовете върху двете страни на стъблото с 

гаечен ключ на шестоъгълник

4. След сглобяването, натиснете бутона за захранване, за да 

проверите дали работи правилно

2. Поставете дръжката на стъблото1. Закрепете кормилото стъблото на слушалките и сложи стойката 

надолу
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Не подавайте газ, когато отидете надолуВнимавай за врати, асансьори и други 

режийни препятствия

Дръжте вашата скорост между 3.1-6.2 mph, когато се вози през неравности, первази 

асансьор вратите, неравен пътища или други неравни повърхности. Леко огънете 

коляното си по-добре да регулирате споменатите повърхности

6 Инструкции за безопасност

Внимавай за рисковете за безопасността

Не се вози в дъжда

Когато скутерът започва да крайбрежие, сложи двата крака на 

палубата и натиснете педала на газта (педала на газта започва, 

след като скоростта на движение по инерция надвишава 3.1 mph)

3.

Наклонете тялото си на посоката на завиване като включите и бавно завъртете кормилото 5Освободете системата за регенериране на кинетична енергия (KERS) на педала на газта и започва автоматично, за да спирачка бавно; И изтръгне спирачния лост за внезапна спирачка 4

Стъпка на палубата с единия крак и бавно 

започва другият на земята

2.
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Да не се т натиснете тон той еле л ера тон или 

докато вървите заедно скутера

Не затваряйте торби или други тежки неща 

на кормилото

Дръжте двата крака на палубата всички времена. Винаги 

направляват ясно на препятствия

Не се опитвайте след опасни действия

Не изключвайте кормилото бурно по време 

високоскоростен езда

Не се вози в пътни ленти или жилищни 

райони, където превозни средства и 

пешеходците, така позволено

Не се вози в събиране на вода, която е 

по-висока от 0,78 инча

Не се вози с никого, включително и 

деца
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Напомняне за безопасност

● Този електрически скутер е устройство, свободно време. Но след като те са на публични места, те ще се разглежда като превозни средства, 

подлагате на риск пред които са изправени превозни средства. За вашата безопасност, моля, следвайте инструкциите в ръководството и трафик 

закони и подзаконови актове, посочени от държавни и регулаторни агенции. ( Изсипете Votre sécurité, veuillez suivre ле инструкции contenues ДАНС закони и подзаконови актове, посочени от държавни и регулаторни агенции. ( Изсипете Votre sécurité, veuillez suivre ле инструкции contenues ДАНС закони и подзаконови актове, посочени от държавни и регулаторни агенции. ( Изсипете Votre sécurité, veuillez suivre ле инструкции contenues ДАНС 

льо Мануел et ле Лоис сюр ла циркулационни ЕТ ле règlements énoncés пар ле organismes gouvernementaux et réglementaires. )льо Мануел et ле Лоис сюр ла циркулационни ЕТ ле règlements énoncés пар ле organismes gouvernementaux et réglementaires. )

● В същото време, трябва да се разбере, че рисковете не могат да бъдат напълно избегнати като други могат да нарушават правилата за движение и с кола по 

невнимание, а вие сте изложени на пътно-транспортните произшествия, точно както когато сте пеша или колоездене. Колкото по-бързо на скутер, толкова повече 

време е необходимо, за да се спре. На гладка повърхност, скутерът може да се измъкне, загуби равновесие и дори да доведе до падане. По този начин тя е от 

решаващо значение, че бъдете внимателни, пазете правилното скорост и разстояние, особено така, когато не сте запознати с мястото.

● Уважавайте правото на преминаване на пешеходците. Опитайте се да не ги стряска, докато шофирате, особено с деца. Когато се вози 

отзад пешеходци, звъни звънец, за да им даде хедс-ъп и забави вашия скутер, за да премине от ляво им (в сила за страните, където 

превозните средства се движат от дясно). Когато се вози в пешеходците, дръжте в дясно при ниска скорост. Когато шофирате през 

pedestrains, дръжте най-ниската скорост или слизане от превозното средство.

● Спазвайте точно инструкциите за безопасност в наръчника особено в Китай и държави, които нямат съответните закони и наредби по отношение 

на електрически скутери. Xiaomi съобщение Ко ООД не носи отговорност за каквито и да било финансови загуби, физически травми, катастрофи, 

правни спорове и други конфликти на интереси в резултат от действия, които нарушават инструкции за потребителя.

● Не заемете своя скутер на всеки, който не знае операциите. И когато го правите поддават на приятелите си, моля, да поеме 

отговорността да гарантират, той / тя знае работата и носи механизъм за безопасност.

● Проверка на скутер преди всяка употреба. Когато се отбележи разхлабят части, ниски сигнали за батерии, спукани гуми, прекомерно 

износване, странни звуци, неизправности и други необичайни условия, спрете веднага езда и покана за професионална подкрепа.

Не пазете ръцете си от кормилото

Не се опитвайте езда нагоре или надолу по стълби, и 

прескачайки препятствия Не докосвайте спирачен 

дискДа не се държи на краката си на задния 

калник

ВНИМАНИЕ - Опасност от пожар - не се обслужват от потребителя части. AVERTISSEMENT - Risque г "incendie -Aucune де парчета СИ 

peut être réparée ал л" Utilisateur.
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7 сгъване и провеждане

Уверете се, че скутерът е изключен. За да сгънете, отключване на механизма за сгъване и се огъват на кормилото стъблото да се закача 

на ключалката на задния калник. За да отворите, натиснете спусъка камбана да отстрани от ключалката, изправено кормилото и 

заключване на структурата на сгъване. гънка

отворено

нося

Дръжте кормило стъблото или с една ръка, или и двете си ръце, за да носят.

8 ежедневни грижи и поддръжка 

Почистване и съхранение

Ако видите петна по тялото на скутера си, избършете ги с влажна кърпа. Ако петната няма да търка изключен, пусна малко паста за зъби и да ги мият с четка за зъби, а след 

това ги избършете с влажна кърпа. Ако видите драскотини по пластмасовите части, използвайте шкурка или други абразивни материали, за да ги полира.

Забележки: не почистване на скутер с алкохол, бензин, керосин или други корозивни и летливи химични разтворители, за да се предотврати повреда отчаяно. Не се промива 

скутер с водна струя под високо налягане. По време на почистване, уверете се, че е изключено, кабела на скутер е на таксите е изключен, а капакът на гума е затворен като 

изтичане на вода може да доведе до токов удар или други сериозни проблеми.

Когато скутерът не е в употреба, да го закрито, когато е сухо и хладно. Не го сложи на открито за дълго време. Прекомерното слънчева светлина, прегряване и 

преохлаждане да ускори стареенето на гумите и да компрометира скутер и продължителност на живота на батерията, животът. (Lorsque ле скутер n'est па utilisé, Gardez-ле а 

l'Intérieur ДАНС ООН endroit сек et Frais. Ne ле mettez па ен пленер висулка longtemps. La Люмиер Du Soleil прекомерно, ла surchauffe et ле сюр refroidissement accélèrent ле 

vieillissement дез PNEUS et compromettent ле скутер et ла durée де Vie De La акумулатори.)

поддръжка на акумулатора

1. Използвайте оригинална батерия пакети, използване на други модели или марки, могат да доведат до проблеми с безопасността;

2. Не докосвайте контактите. Не разбиване или пробиване на обвивката. Съхранявайте контактите далеч от метални предмети, за да се предотврати късо съединение, което може да доведе 

до повреда на батерията или дори наранявания и смърт;

3. Използвайте адаптер оригинален, за да избегнете евентуални повреди или пожар;

4. несправяне използваните батерии може да направи огромна вреда на околната среда. За да се защити природна среда, моля, следвайте местните разпоредби, за да 

изхвърлите използваните батерии.

5. След всяка употреба, пълно зареждане на батерията, за да удължи неговия живот.

Не се поставя батерията в среда, където температурата на околната среда е по-висока от 122 ° F или по-ниска от -4 ° F (например, не оставят скутера или батерията в кола на пряка 

слънчева светлина за продължителен период от време). Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като това може да доведе до повреда на батерията, прегряване на батерията, а дори и още 

един пожар. Ако се очаква скутерът да бъде оставен в покой в продължение на повече от 30 дни, моля, пълно зареждане на батерията и я поставете на сухо и хладно място. Имайте в 

предвид, за да го заредите на всеки 60 дни, за да се предпази акумулатора от потенциално увреждане, което е отвъд ограничена гаранция.

Винаги зареждайте преди изчерпване на батерията, за да удължи живота на батерията. Батерията извършва добре при нормална температура и лошо, когато е под 32 ° F. 

Например, когато е под -4 ° F, обхватът на езда е само половината или по-малко при нормално състояние. Когато температурата се повиши, диапазонът на езда възстановява. За 

подробна информация, моля обърнете се към Mi Начало App.

Забележка: напълно заредена Mi електрически скутер ще продължи 120-180 дни. Вграденият интелигентен чип ще води регистър на неговото зареждане и разреждане записи. Щетите, 

причинени от продължително без заплащане е необратим и е извън ограничена гаранция. След като повредата е направено, батерията не може да се презарежда 

(непрофесионалисти са забранени за разбиване на батерията, тъй като това може да доведе до токов удар, късо съединение или дори големи аварии безопасност).
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Регулиране на спирачния диск

Как да използвате разширената адаптер дюза

Ако гумите са плоски, премахнете винт на капачката от вентила, и да се свържете продължителен адаптер дюза с клапан за изпомпване.

Ако дръжката и стъблото й властта по време на езда, използвайте шестоъгълник гаечен ключ M5 да затегнете винтовете на механизма за сгъване.

Регулиране на дръжката

Ако спирачката е прекалено стегнат, използвайте шестоъгълник гаечен ключ M4 да разхлабите винтовете на спирачните челюсти и леко изпрати обратно кабела спирачка да се съкрати дължина на 

откритата част, а след това затегнете винтовете. Ако спирачката е прекалено хлабав, разхлабете винтовете, и леко издърпайте кабела спирачка да се удължи дължина на откритата част, а след това 

затегнете винтовете.

Brake кабел

1. Изпуснете вътрешна гума на първо място. Използвайте инструмент, за да натиснете ядро прът във въздуха клапан, така че въздуха, изпускани от вътрешната гума, и да използвате друг ръка, 

за да захванете насилствено гумата на различни места, за да се освободи повече въздух.

2. Изберете позиция далеч от въздушния клапан на външната гума, се използват два железни лостове за награда на външната гума с около 1/6 от обиколката, и насилствено 

разделяне едната страна на външната гума от главината. 

3. Намерете въздушния клапан, и издърпайте въздушния клапан от отвора за въздух клапан на главината. За да извадя въздушния клапан по-удобно, задръжте въздушния клапан на вътрешната гума, 

и дръпнете леко гумата навън бавно, за да не вътрешната гума ще се повреди. Премахване на вътрешната гума от позицията на въздушния клапан в последователност, и разделяне на 

вътрешната гума накрая.

Забележка: Увийте острия край на лоста с кърпа влакна, така че тя няма да повреди вътрешната гума и покритието на главината.

1. Напълнете малко количество въздух в изпуснато вътрешна гума до вътрешната гума е просто изду да гледам кръг.

2. Поставете главината на върха на бюро. Обърнете внимание на посоката, при инсталиране на външната гума. Има една стрелка на външната гума, и то трябва да бъде в съответствие с 

посоката напред на колелото. Използвайте една ръка да държи към главината, използвайте друга страна, за да вмъкнете едната страна на външната гума в жлеба на главината.

3. Поставете въздушния клапан на вътрешната гума в отвора за въздух клапа. Поставете вътрешното гума в посока на часовниковата стрелка външната гума и последователно. Уверете се, че 

въздушния клапан не се накланя. След това поставете другата страна на външната гума в жлеба на главината. Накрая използвайте лост, за да инсталирате останалите устните гуми в жлеба на 

главината. След инсталацията, щипка външната гума, за да провери дали вътрешната гума е натиснат от устните на гумите на външната гума.

4. Напомпайте вътрешна гума за 15-20 PSI и проверете линии за безопасност на две страни на външната гума. Уверете се, че разстоянията от линиите за безопасност до края на 

главината, са съвместими.

5. Накрая издуват вътрешната гума до 45-50 PSI. Завинтете капака на въздушния клапан. След това, монтаж на гуми е завършена.

Забележка: Увийте острия край на лоста с кърпа влакна, така че тя няма да повреди вътрешната гума и покритието на главината. 

Премахване на външната и вътрешната гумите

Забележка: лостове не са включени, и трябва да бъдат закупени отделно.

Инсталирайте вътрешните и външните гуми
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10 със запазена марка и правни изявление

Водещ: Xiaomi Communications Co., Ltd. Производител: Ninebot 

(Гуанджоу) Tech Co., Ltd.

Адрес: с. 16F-17F, Блок А, Сграда 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist, Гуанджоу, Jiangsu, Китай.

9 Спецификации

[1] височина т: от земята до върха на скутера; 

[2] Обща диапазон: измерва, когато не е вятър и при 77 ° F, скутер те напълно заредена да се вози при равномерна скорост на 9.3 mph върху плоска повърхност с товар 

от 165.3 паунда.

Забележка: данни и спецификации могат да варират поради различни модели, и са обект на промяна без предизвестие.

индекс на изпълнението Предмети

Размери

тегло

основен 

параметри

Батерия

триколесни моторни

Зареждането адаптер

L х W х Н [1] (инча) След сгъване: L х 

W х Н (инча)

Заредете диапазон (фунта)

езда 

изисквания 

възраст

Дължина на тялото (инча) Макс. 

скорост (mph) Обща диапазон [2] 

(мили) Макс. ъгъл катерене (%)

Работна температура температура (° F) за 

съхранение (° F) IP рейтинг Подходящи 

повърхности

Макс. входното напрежение (VDC) 

Номинална мощност (Wh)

Интелигентна система за управление на батерията

Входно напрежение (VAC) 

Изходно напрежение (VDC) 

Изходен ток (A) Номинално 

напрежение (VDC)

Номинална мощност (W)

Изходна мощност (W) Макс. 

мощност (W)

Време за зареждане (з)

Спецификации

42.5 х 16.9 х 44.9

42.5 х 16.9 х 19.3

55.1-220

Прибл. 18.6 

Прибл. 14

36 14-104

- 4-113

42 

280

250 

500

Необичайни температура / късо съединение / под напрежение / ток над / 

двойна презареждане / двойна защита над разряд

100-240 42

1.7 71 

16-50

47.2-78.7

IP54

Цимент, асфалт и кални пътища; пейка ниска от 1см; 

пукнатинна тясна от 1.2 инча Прибл. 15.5

Прибл. 5

Точка тегло (кг) Прибл. 26.9

е регистрирана търговска марка собственост на Xiaomi Inc (наричан по-нататък Xiaomi). Xiaomi си запазва всички права върху търговска марка

, Ninebot е регистрирана търговска марка на Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd., всички останали търговски марки и 

търговски имена са на съответните им собственици.

© 2017 Ninebot (Пекин) Technology Co., Ltd всички права запазени.

Това ръководство включва всички функции и инструкции, когато се отпечатва. Но действителната продукт може да варира в зависимост от подобрени функции и дизайн. 

Моля да сканират кода в задния капак на новото ръководство за употреба.
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11 Сертификати

Федералната комисия за комуникации (FCC) Декларация за съответствие за САЩ

Това устройство отговаря на част 15 от наредбите на ФКК. Работата при следните две условия: (1) Това устройство не може да причини вредни смущения и 

(2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелано действие.

Забележка: Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас B, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези Забележка: Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас B, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези 

ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищните инсталации. Това оборудване генерира, използва и може 

да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио 

комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на 

радио или телевизионно приемане, което може да бъде определено чрез завъртане на оборудване, след това, потребителят може да се опита да коригира 

смущенията по един или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.

- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.

- Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Това оборудване отговаря на изискванията на FCC ограниченията облъчване, установени за uncontrolledenvironment.

Industry Canada (IC) Декларация за съответствие за Канада

Това устройство отговаря на Industry Canada лиценз освободени RSS стандарт (и). Работата при следните две условия: (1) това устройство не може да 

причини смущения, и (2) устройството трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелана работа на 

устройството.

Le представи appareil est conforme AUX CNR d'Industrie Канада за приложимите AUX appareils радио освобождава де лиценз. L'експлоатация est autorisée 

AUX дьо условия suivantes: (1) l'appareil СИ дребна монета па produire де brouillage, et (2) l'Utilisateur де l'appareil дребна монета акцептор ту brouillage 

radioélectrique Subi, мем си ле brouillage est податливи d'ен compromettre льо fonctionnement.

CAN ICES-3 (В) / NMB-3 (Б)

Ninebot не носи отговорност за каквито и да било промени или модификации, които не са изрично одобрени от Ninebot. Такива модификации могат да анулират правото на 

потребителя да работи с оборудването.

За модел: M365 FCC 

ID: 2ALS8-NS9633 

IC: 22636-NS9633

Спазването на Европейския съюз информация за рециклиране на батерията 

изявление за Европейския съюз

Батериите и опаковките за батерии са етикирани в съответствие с Европейската директива 2006/66 / ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от 

батерии и акумулатори. Директивата определя рамките за връщането и рециклирането на използвани батерии и акумулатори, както е приложимо в 

рамките на Европейския съюз. Този етикет се прилага на различни батерии, за да покаже, че батерията не подлежи на изхвърляне, а на връщане в края 

на жизнения цикъл на настоящата директива.

В съответствие с Европейската директива 2006/66 / ЕО, батерии и акумулатори са етикетирани за да покаже, че те трябва да се събират разделно и да се 

рециклират в края на живота. Етикетът на батерията може също да включва химически символ за съответния в батерията метал (Pb за олово, живак за живак 

и Cd за кадмий). Потребителите на батерии и акумулатори не бива да ги изхвърлят от батерии и акумулатори, като битови отпадъци, а да използват 

системата за събиране на разположение на клиентите за връщане, рециклиране и обработка на батерии и акумулатори. Участието на клиентите е важно да 

се намалят потенциалните неблагоприятни ефекти от батериите и акумулаторите върху околната среда и човешкото здраве, поради потенциалното наличие 

на опасни вещества.

Ограничаването на опасните вещества (RoHS)

Ninebot (Гуанджоу) Tech Co., Ltd. продукти, продавани в Европейския съюз, на или след 3-ти януари 2013 отговарят на изискванията на Директива 2011/65 / ЕС 

относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ( " RoHS преработка "или" RoHS 2 ").

Радио и телекомуникационно терминално оборудване Директива

С настоящото Ninebot (Гуанджоу) Tech Co., Ltd. декларира, че безжичното оборудване, включено в този раздел, са в съответствие със 

съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС. 
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Сканират кода по-долу или да отидете до магазина за приложения за изтегляне Mi Начало App

2. Добавяне на устройство

Отворете "Моите устройства", изберете "+" в горната дясна част на добавяне на устройство

12 за бърза настройка

Контролирайте Mi електрически скутер и взаимодействието й с други интелигентни домакински уреди в Mi Начало App.

Федералната комисия за комуникации (FCC) Декларация за съответствие за САЩ

Това устройство отговаря на част 15 от наредбите на ФКК. Работата при следните две условия: (1) Това устройство не може да причини вредни смущения и 

(2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелано действие.

Забележка: Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас B, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези Забележка: Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас B, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези 

ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищните инсталации. Това оборудване генерира, използва и може 

да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио 

комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на 

радио или телевизионно приемане, което може да бъде определено чрез завъртане на оборудване, след това, потребителят може да се опита да коригира 

смущенията по един или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.

- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.

- Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Това оборудване отговаря на изискванията на FCC ограниченията облъчване, установени за uncontrolledenvironment.

Industry Canada (IC) Декларация за съответствие за Канада

Това устройство отговаря на Industry Canada лиценз освободени RSS стандарт (и). Работата при следните две условия: (1) това устройство не може да 

причини смущения, и (2) устройството трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелана работа на 

устройството.

Le представи appareil est conforme AUX CNR d'Industrie Канада за приложимите AUX appareils радио освобождава де лиценз. L'експлоатация est autorisée 

AUX дьо условия suivantes: (1) l'appareil СИ дребна монета па produire де brouillage, et (2) l'Utilisateur де l'appareil дребна монета акцептор ту brouillage 

radioélectrique Subi, мем си ле brouillage est податливи d'ен compromettre льо fonctionnement.

CAN ICES-3 (В) / NMB-3 (Б)

Ninebot не носи отговорност за каквито и да било промени или модификации, които не са изрично одобрени от Ninebot. Такива модификации могат да анулират правото на 

потребителя да работи с оборудването.

За модел: M365 FCC 

ID: 2ALS8-NS9633 

IC: 22636-NS9633

Спазването на Европейския съюз информация за рециклиране на батерията 

изявление за Европейския съюз

Батериите и опаковките за батерии са етикирани в съответствие с Европейската директива 2006/66 / ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от 

батерии и акумулатори. Директивата определя рамките за връщането и рециклирането на използвани батерии и акумулатори, както е приложимо в 

рамките на Европейския съюз. Този етикет се прилага на различни батерии, за да покаже, че батерията не подлежи на изхвърляне, а на връщане в края 

на жизнения цикъл на настоящата директива.

В съответствие с Европейската директива 2006/66 / ЕО, батерии и акумулатори са етикетирани за да покаже, че те трябва да се събират разделно и да се 

рециклират в края на живота. Етикетът на батерията може също да включва химически символ за съответния в батерията метал (Pb за олово, живак за живак 

и Cd за кадмий). Потребителите на батерии и акумулатори не бива да ги изхвърлят от батерии и акумулатори, като битови отпадъци, а да използват 

системата за събиране на разположение на клиентите за връщане, рециклиране и обработка на батерии и акумулатори. Участието на клиентите е важно да 

се намалят потенциалните неблагоприятни ефекти от батериите и акумулаторите върху околната среда и човешкото здраве, поради потенциалното наличие 

на опасни вещества.

Ограничаването на опасните вещества (RoHS)

Ninebot (Гуанджоу) Tech Co., Ltd. продукти, продавани в Европейския съюз, на или след 3-ти януари 2013 отговарят на изискванията на Директива 2011/65 / ЕС 

относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ( " RoHS преработка "или" RoHS 2 ").

Радио и телекомуникационно терминално оборудване Директива

С настоящото Ninebot (Гуанджоу) Tech Co., Ltd. декларира, че безжичното оборудване, включено в този раздел, са в съответствие със 

съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС. 

1. Изтеглете апликацията, след като сканирате QR кода на листовката в комплекта на ел. скутера.




