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Mi Electric Scooter 3
Mi Elektrikli Scooter 3

DDHBC16NEB

Kullanım Kılavuzu
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Kullanım Kılavuzu

Paket İçeriği

Montaj ve Kurulum

1. Gidon sapını yukarı katlayın, sabitleyin ve bisiklet ayağını indirin.
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2. Gidonu sapa takın.

3. T şeklindeki Alyen anahtarıyla gövdenin her iki tarafındaki vidaları 

sıkın.
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Scooter’ınızı Şarj Edin

İlk kullanımdan önce pili etkinleştirmek için scooter’ı üç saniye şarj 

edin. Aksi takdirde, scooter’ınız çalışmaz.
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1. Lastik kapağı yukarı kaldırın

2. Güç adaptörünü şarj girişine takın

3. Şarj tamamlandığında fişi çekin.

4. Lastik kapağı geri koyun.

Şarj cihazındaki LED kırmızıdan (şarj oluyor) yeşile (damlama şarjı) 

değiştiğinde scooter tamamen şarj olur.
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Mi Home / Xiaomi Home Uygulamasına bağlanın

1. Scooter açıldığında etkinleştirilmeden bip sesi çıkarmaya devam 
eder ve hızı 10 km/s ile sınırlıdır.

2. Uygulamayı indirip kurmak için karekodu taratın.
* Uygulama Avrupa’da Xiaomi Home olarak görülür (Rusya hariç). Cihazınızda 

gösterilen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır.
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3. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın.

4. Sağ üst köşedeki  “+” işaretine tıklayın, ve sonrasında cihazınızı 

eklemek için yönlendirmeleri takip edin.

Not: Uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama 
versiyonuna dayanan talimatları takip edin.
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5. Scooter’ınızı ilk kullanım için etkinleştirmek için uygulama 

ekranındaki talimatları izleyin.

6. Scooter etkinleştirilene kadar bip sesi durmayacaktır.
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Nasıl Sürülür
1. Uyarı: Kask, dirseklik ve dizlik takın.

2. Bir ayağınız scooter tahtasında kalacak şekilde, diğerini yavaşça 
yere vurun

3. Gaz pedalı, serbest seyir hızı 5 km/s’yi aştığında çalışır.
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4. Ani bir fren için gaz pedalını bırakın ve fren kolunu sıkın.

5. Direksiyonu çevirmek üzere dönüş yaptıkça vücudunuzu eğin ve 
gidonu yavaşça döndürün

6. Park ederken bisiklet pedalını bırakın.
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Güvenlik Bilgileri

• Engellerden her zaman uzak durun. 

• Kasislerde, asansör kapısı eşiklerinde, engebeli yollarda veya diğer 
düz olmayan yüzeylerde sürerken hızınızı 5-10 km/s arasında tutun. 
Bahsi geçen yüzeylerde daha iyi ayarlama yapmak için dizinizi hafifçe 
bükün
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• Emniyet risklerine karşı dikkatli olun

• Başınızı kapı çerçevelerine, asansörlere ve diğer baş üstü engellere 
çarpmaktan kaçının.

• Scooter’ınızın yanında yürürken gaza basmayın.
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• Yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, halka açık yollarda, 
otoyollarda ve otobanlarda kullanmak yasaktır ve yasa dışıdır.

• Direksiyon yönünü yüksek hızdayken aniden değiştirmeyin.

• Tehlikeli hareketler yapmayı denemeyin. 
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• Gidonun üzerine çanta veya başka ağır şeyler asmayın

• Tek ayak üzerinde sürmeyin.

• Yokuş aşağı inerken hızlanmayın ve yavaşlamak için zamanında 
fren yapın. Dik bir yokuşla karşılaştığınızda, scooter’dan inip itmeniz 
gerekir.
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• Scooter’ı çalıştırırken cep telefonu kullanmayın veya kulaklık 
takmayın.

• Yağmurlu havada sürmeyin. Su birikintilerinden veya diğer (sulu) 
engellerden geçmeyin.

• Çocuklar dahil, kimseyle birlikte sürmeyin.
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• Ayaklarınızı arka çamurlukta tutmayın.

• Disk frene dokunmayın.

• Sürüş sırasında gidonu bırakmayın.

• Sürerken merdivenlerden inip çıkmayı ve engellerin üzerinden 
atlamayı denemeyin
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Katlama ve Taşıma
1.Güvenlik kilidini kaldırın ve hızlı bırakma kolunu aşağı bastırın.

2.Güvenlik kilidini kaldırın ve hızlı bırakma kolunu tekrar aşağı 
bastırın, ardından sapı katlayın.

3.Kayışı ve tokayı hizalayın ve kancalayın.

4.Taşımak üzere, gidon sapını ya bir elinizle veya her iki elinizle 
tutun.

Aç

5.Kayış kolunu çamurluk üzerindeki tokadan ayırın.

Disk Freninin Ayarlanması
Ayarlamadan önce, scooter’ın kapalı olduğundan ve şarj 
olmadığından emin olun. Fren çok sıkıysa/gevşekse, kaliper 
üzerindeki vidayı gevşetmek için 4 mm Alyen anahtarını kullanın. 
Ardından fren hattını hafifçe ayarlayın (açıkta kalan uzunluğu 
azaltın/artırın) ve vidayı tekrar sıkın.



21

Lastik Valf Sapı
Valf Kapağı

Scooter’ınızı Kilitlemek 
Kilitleme
Kilit Açma
Scooter kilitlendiğinde motor kilitlenecek ve far otomatik olarak 
kapanacaktır ve kontrol panelinde bir simge görüntülenecektir.

Şifre Belirlemek
Buraya dokunun>”Daha Fazla Ayar”>”Şifre Belirle”
Not: Şifre ayarlanmazsa, scooter’ın kilidi herhangi bir telefondan Mi Home/
Xiaomi Home uygulamasıyla açılabilir. Scooter’ı aldıktan sonra en kısa sürede 
uygulamada şifreyi belirlediğinizden emin olun. Şifrenizi unutmanız durumunda 
lütfen www.mi.com adresine gidin veya yardım için satış sonrası departmanımızla 
iletişime geçin.
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Teknik Özellik ve Enerji Tüketimi
Teknik Özellikler
Ürün model numarası: DDHBC16NEB
Maks. hız: 25 km/sa (Her mod için maksimum hız: Yaya modu: 5 
km/sa; D: 20 km/sa; S: 25 km/sa)
Menzil: 30 km
Ağırlık: 13,2 kg
Eğim açısı: %16
Frenleme: eABS + arka çift balatalı disk fren
Nominal güç: 300 W
Maks. güç: 600 W
Tekerlekler: 8,5 inç ön ve arka pnömatik tekerlekler
Kontrol ünitesi düşük gerilim koruması: 29 V ± 0,5 V
Kontrol ünitesi akım sınırı: 17 A ± 0,5 A
Motor türü: Fırçasız DC motor
Maks. yük: 100 kg
Sürücü yüksekliği: 120 cm-200 cm
Sürücü yaşı: 18-50 yaş
Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ 40°C
Saklama sıcaklığı: -20°C ~ 45°C
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IP derecesi: IP54
Şarj süresi: 5,5 saat

Pil Teknik Özellikleri
Lityum iyon pil
Pil modeli: NE1003-H
Nominal kapasite: 7650 mAh/ 275 Wh
Nominal gerilim: 36 VDC
Maksimum şarj gerilimi: 42 VDC
Şarj sıcaklığı aralığı: 0°C ~ + 40°C
Boşalma sıcaklığı aralığı: -20°C~ + 50°C
Pil ağırlığı: 1,6 kg
Döngüsel kullanım ömrü: Güç %70’in üzerindeyken 500 şarj 
döngüsü

Adaptör Teknik Özellikleri
Çıkış gücü: 71 W
Giriş akımı: 2 A Maks.
Çıkış akımı: 1,7 A
Giriş gerilimi: 100-240 VAC
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Maks. Çıkış gerilimi: 42 VDC
DC kablosu uzunluğu: 2 m
DC kablo bağlantı noktası tipi: Özel Φ8,0 x 1,6 mm

Enerji Tüketimi

• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri 

bağlantılarını kapatın.

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre 

sonra kapanacak şekilde ayarlayın.

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.
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Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Ninebot (Changzhou) Tech Vo., Ltd. 
Adres: 16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin 

Dist, Changzhou, Jiangsu, Çin

Ülke: P. R.China
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Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel 
atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır 
(2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık 
ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü 
için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama 
noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün 
doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için 
olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz 
konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları 
hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata 
geçin.
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Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. 

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su 

buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek 

sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına 

döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak  cihaza zarar verebilir.

• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle 

açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza  zarar verebilir ve telsiz 

cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili 

düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar 

verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve 
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kuru bir bez kullanın.

• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli 

verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız 

veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir 

yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman 

bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak 

yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve 

gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa 

cihazı en yakın yetkili servise götürün. 

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım 

bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda 

Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
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Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından 

ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında 

sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen 

gösteriniz. 



EC DECLARATION OF CONFORMITY
Equipment 
Product: Mi Electric Scooter 3 
Model: DDHBC16NEB 
SKU No.: BHR4854GL/ BHR4853GL/ BHR4961UK/ BHR4962FR/ BHR5550FR 

ID No.: 30807（for Black version）/ 30806（for Gray version）/ 32124（for French version-black）/  36431（for French 
version-grey）/ 32123（for British version） 

Series No.: XXXXX/YYYYYYYY (XXXXX=ID No., Y=any number from 0-9, YYYYYYYY is irregular number generated 
randomly, not for any configuration difference) 

Product Photo: Black version for example: 

Manufacturer 
Name: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. 
Address: 16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., 

Changzhou, Jiangsu 
Country: China 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

Authorized representative: Certification Experts B.V., Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands. 

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization legislation(s): 
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU 

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 2011/65/EU and amending 
directive (EU)2015/863  

Machinery Directive (MD) 2006/42/EC  

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, 
including the date of the specification, in relation to which conformity is declared: 

Harmonized Standard Notify Body 

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 TÜV Rheinland 

EN ISO 12100:2010 TÜV Rheinland 

EN 17128:2020 TÜV Rheinland 

EN 300 328 V2.2.2 TÜV Rheinland 

EN 301 489-1 V2.2.3 TÜV Rheinland 

EN 301 489-17 V3.2.4 TÜV Rheinland 

EN IEC 61000-6-1:2019 TÜV Rheinland 

EN IEC 61000-6-3:2021 TÜV Rheinland 

EN 62479:2010 TÜV Rheinland 

EN IEC 63000:2018 TÜV Rheinland 
 

Signed for and on behalf of Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. 
Place and date of issue:  16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China 

2021/07/19 

Signature: 

Name, function: Crystal Zhuang/ Certification Manager 
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