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Xiaomi Yunbike C 1
Список комплектуючих

Зарядний пристрій

Педалі х 2

Шестигранний ключ Ключі х 2 Гаєчний ключ

1.Колесо
2.Передня втулка
3.Вилка
4.Передні тормоза
5.Тормозна система
6.Передні фари
7.Передня рульова чаша
8.Кермо
9.Вимірювальна панель
10.Права ручка тормоза
11.Винос керма
12.Ліва ручка тормоза
13.Сідло
14.Підсідельний штир

MI

Батарея

MIUI.UA

15.Батарея
16.Кнопка живлення
17.Індикатор батареї
18.Замок батареї
19.Розетка
20.Педаль
21.Задні тормоза
22.Цепне колесо
23.Цеп
24.Мотор
25.Підніжка
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Збирання і налаштування

1.Прокручуючи переднє колесо за годинниковою стрілкою на 180 град., переконайтеся в правильному напрямку його руху (після прокручування колеса натисніть на передні гальма).
2.Ослабьте натяжний болт виносу керма, використовуючи 5 мм шестигранний ключ (викручувати потрібно
проти годинникової стрілки). По черзі вийміть втулки передньої вилки і інші сполучні елементи.
3.Сначала зберіть втулку передньої вилки і вставте в рульову колонку. Візьміть з’єднувальні елементи керма
(стороною з логотипом вгору) і з’єднайте з втулкою, вставте натяжний болт.

4. Відрегулюйте винос керма таким чином, щоб він був паралельний передньому колесу, після цього затягніть
натяжний болт.
5.По черзі встановіть і зафіксуйте праву і ліву педалі за допомогою 5 мм шестигранного ключа (на педалях ви
побачите позначення R / L, що вказують на праву і ліву педаль).

Встановлення / демонтаж батареї
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Під час установки батареї в спеціальний слот, дотримуйтесь зображеним вказівниками напрямку, після чого
необхідно підключити батарею до розетки.
Якщо вам необхідно демонтувати батарею, вимкніть її від розетки, повертаючи ключ на 90 град за годинниковою стрілкою, вийміть батарею, витягаючи її вгору.
Після демонтажу батареї, ви можете побачити наявність USB порту. Відкрийте захисний футляр і, приєднавши USB кабель, ви можете зарядити ваші цифрові пристрої (5V / 1A).

порт

Розетка

Слот для
встановлення
батареї

Відео

Швидка установка Mi YunBike C1
Для більш детальної інформації, заходьте на сайт www.zhixingche.com

Їзда на велосипеді
Натисніть і утримуйте кнопку живлення (більше 2 секунд), система подасть
живлення, після чого можливе включення
посилення.
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Під час їзди зберігайте швидкість руху
більше 4.2 км / год (зазвичай така швидкість досягається після проїзду двох кіл).
Використовуючи панель керування (яка
розміщена з правого боку), ви можете
налаштувати їзду тільки за допомогою
електродвигуна, в такому випадку можна
не крутити педалі. Вимкніть електроживлення швидкостей або гальм, після чого
перейдіть в режим посилення.

Під вимірювальної панеллю є USB порт,
за допомогою якого ви можете заряджати
ваш телефон (5V / 1A).

Якщо після включення велосипед С1 буде
в стані спокою 20 хвилин, він автоматично
вимкнеться.

Під час гальмування краще використовувати ліву ручку для заднього гальма;
Будь ласка, вибирайте дороги, на які заборонений в’їзд самохідним транспортним
засобам;
Своєчасно перевіряйте рівень заряду
батареї, оскільки їзда з низьким зарядом
може вплинути на тривалість експлуатації
батареї. Використовуйте батарею відповідно до умов, описаних в інструкції;
Після їзди на далеку відстань необхідно
звернутися в спеціалізований магазин,
щоб перевірити кріплення спиць і кріпильні гвинти корпусу.

1. Уровень посилення; низька, середня і висока швидкість
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2. Поточна швидкість

3. Пробіг; ODO загальний пробіг / TRIP разовий пробіг
4. Кілометраж

5. Заряд: 4 блоки - 100-80% заряду; 3 блоки - 80-60%
заряду; 2 блоки - 60-40% заряду; 1 блок - 40-20%
заряду; 0 блоків - 20-0% заряду
6. Переключення передач

7. Посилення -: Включення: коротке натискання для
зменшення посилення

8. Код помилки: несправність датчика Холла (1), не-

справність перемикання швидкостей (2), несправність
електродвигуна (3), захист від зниженого тиску (4), захист від електричного перевантаження (5), захист від
блокування повідомлень (6), проблеми з живленням
гальмівної системи (7), збій передачі даних (8). При
виявленні несправності, на дисплеї мигають відповідні
позначення
9. Посилення + / Заднє підсвічування: Включення: коротке натискання для збільшення посилення; тривале
натискання для включення заднього підсвічування,
повторне тривале натискання для виключення заднього підсвічування
10. Bluetooth icon: під час Bluetooth підключення, горить відповідне позначення
11.USB icon: при підключенні до USB порту, на дисплеї з’являється позначення USB icon

Умови безкоштовного гарантійного обслуговування
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Зверніть увагу: Нижче перераховані умови, при яких F. Ви не можете показати діючий документ (чинний рахунеможливе безкоштовне гарантійне обслуговуван- нок-фактуру) або є невідповідність з даними, зазначеними на пристрої;
ня.
G. Виникнення несправностей через дим, фармацевтичні
препарати, хімічні речовини, корозію, попадання води і
A. Срок дії гарантії закінчився;
B. Виникнення поломки, в результаті неправильного т.д .;
догляду та налаштувань пристрою, а також в резуль- H. Виникнення несправностей електронної системи велотаті використання Mi YunBike C1 не у відповідності з сипеду через вогкість, дощ або сніг;
I. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обстайого інструкцією;
винах (включаючи, але не обмежуючись - удар блискавC.Виникнення поломки в результаті неправильного
використання, неналежного догляду або нещасного ки, пожежа або повінь);
J. Природна поломка/несправність деталей, що легко
випадку;
зношуються і витратних деталей (запобіжники, лампочки,
D. Поломки, які виникли в результаті самостійногальмівні колодки, гальмівні кабелі, спиці, шини, педалі,
го ремонту, внесення змін, демонтажу, після чого
гумові втулки, пластикові деталі);
пристрій не відповідає своєму первісному стану,
або в результаті неправильного технічного аналізу і K. Проходження технічного обслуговування пристрою в
визначення несправності;
неуповноважених сервісних центрах;
E. Неправильне використання оригінального заL. Після придбання вас не влаштовує колір, розмір трансрядного пристрою, що стало причиною виникнення портного засобу.
проблем з підзарядкою Mi YunBike C1;

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача КНР» і «Закону
про якість продукції КНР». В гарантійне сервісне обслуговування входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар.
Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред’явити квитанцію.
Перш за все, офіційні представники з обслуговування клієнтів повинні оглянути товар, визначити існуючу проблему і підтвердити її відповідність умовам гарантійного сервісного обслуговування.

Включення / вимикання батареї, включення
задніх фар, підзарядка
Система включення:

Кнопка живлення

1.Натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 2 секунд, після чого
по черзі загоряться 4 індикатора. Кожен індикатор вказує на певний
рівень заряду;
  
75-100%, індикатори LED1- 4 горять;
50-75%, LED1 не горить, LED2-4 горять;
25-50%, LED1, LED2 не горять, LED3-4 горять;
0-25%, LED1, LED2, LED3 не горять, LED4 горить;
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2.Одно коротке натискання кнопки живлення - безперервне мерехтіння 4 індикаторів;
Ще одне натискання кнопки живлення - одночасне миготіння 4 індикаторів;
Ще одне натискання кнопки живлення - все 4 індикатора горять
постійно;
Ще одне натискання кнопки живлення - повторення трьох вище перелічених режимів горіння індикаторів;

Вимкнення: при будь-яких умовах, натисніть і
утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд
для виключення транспортного засобу;
Підзарядка: під час заряджання батареї горять
червоні індикатори, коли батарея повністю
зарядилася, загоряються зелені індикатори;
Визначення рівня заряду пристрою під час
його заряджання:

> 98%, горять 4 індикатора;
75-98%, LED1 мерехтить, інші 3 індикатора горять постійно;
50-75%, LED1 не горить, LED2 мерехтить, LED3, LED4 горять
постійно;
20-50%, LED1, LED2 не горять, LED3 мерехтить,, LED4 горить постійно;
0-20%, LED1, LED2, LED3 не горять, LED4мерцает;
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Список несправностей
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Технічні характеристики С1

Використання додатку

1.Соскануйте нижче зображений QR-код або
перейдіть за посиланням https://zhixingche.
com/product/app, щоб завантажити Smart Bike
АРР.
2.Відкрийте додаток Smart Bike АРР, виберіть
на головній сторінці відповідний велосипед.
Натисніть на Bike С1, щоб відкрити більш де-

тальну інформацію про велосипед.
3.Натисніть на кнопку з лівого боку головної сторінки «підключення транспортного засобу» і введіть код.
4. Для успішного підключення пристроїв, необхідно за допомогою вашого смартфона зісканувати QR-код, зображений
на кермі велосипеду.

