MIKU SUPER

Uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ!
PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST SI PŘED PROVOZEM TOHOTO VOZIDLA
POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL. PROVOZUJTE VOZIDLO, POUZE
TEHDY, POKUD HO UMÍTE ZCELA OVLÁDAT A POROZUMĚLI JSTE SPRÁVNĚ
VŠEM FUNKCÍM. PERIODICKÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY, SPRÁVNÁ ÚDRŽBA A
DOBRÉ JÍZDNÍ DOVEDNOSTI, ZLEPŠÍ BEZPEČNOST VAŠÍ JÍZDY A ZVÝŠÍ
SPOLEHLIVOST TOHOTO VOZIDLA.
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01 UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto vozidla. Tento model je postaven na odolných komponentech, navržen pro Vaši
bezpečnost a pro každodenní použití. Unikátní design motorky, obohacený o stylové detaily, reprezentuje Váš vynikající
vkus a zájem o ochranu životního prostředí.

Tato příručka popisuje správné používání motocyklu MIKU Super, včetně bezpečné jízdy, jednoduchých kontrol atd. Pro pohodlnější a bezpečnější jízdu si před jízdou pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že vždy dodržujete níže uvedené požadavky:

Plně rozumějte informacím v této příručce, mimo jiné včetně příslušných pokynů, bezpečnostních opatření a varování.
Plně rozumějte provozu a pohotovostním opatřením elektrických skútrů.
Dbejte výstražných nálepek a upozornění elektrických motorek.
Vlastní úpravou motorky, odstraněním původního vybavení, nebo bezpečnostních štítků může být provoz motorky nebezpečný.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se této příručky, obraťte se na svého prodejce. Přejeme vám bezpečné a příjemné zážitky z
jízdy!
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02 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
MIKU SUPER JE DVOUKOLOVÉ JEDNOSTOPÉ VOZIDLO. NÁSLEDUJÍCÍ
BEZPEČNOST VÁM I DALŠÍM ÚČASTNÍKŮM SILNIČNÍHO PROVOZU.

BODY

ZAJISTÍ

PROVOZOVATEL BY MĚL ZNÁT A DODRŽOVAT :

Řidič
Musí být vyškolený a obeznámený se všemi aspekty provozu vozidla.
Vozidlo provozujte pouze pokud jste absolvovali autoškolu a získali jste příslušné řidičské oprávnění.
Dodržujte pravidelné servisní intervaly v autorizovaných servisních střediscích.

Bezpečná jízda
Před vlastní jízdou vždy zkontrolujte celé vozidlo - můžete předejít nehodě.
Dodržujte maximální nosnost vozidla.
Pro Vaši bezpečnost dodržujte dopravní předpisy, sledujte kvalitu cesty i veškeré dopravní značení pro
zabránění nehody.
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Proto
Řízení vozidla je po požití alkoholu, nebo nelegálních drog přísně zakázáno.
Vždy jezděte se schválenou bezpečnostní přilbou a oděvem, který ochrání Vaše tělo.
Za dobrých světelných podmínek NEPOUŽÍVEJTE dálkové světla, aby nedošlo k oslnění protijedoucích vozidel.
Chraňte sebe i ostatní účastníky silničního provozu.
Během jízdy neprovádějte, ani nepřijímejte žádné telefonní hovory. Můžete způsobit dopravní nehodu.
3
4

5
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03 VÝKON

Výkon elektrického vozidla se liší od vozidel poháněných benzínovým motorem, nebo vozidel poháněných lidskou silou.
Je proto velmi důležité seznámit se jak funguje elektrický skůtr MIKU Super ještě před jízdou.

Délka jízdy na jedno nabití
Delší

Kratší
Trasa
nízká rychlost

vysoká rychlost

žádné zastávky

Stop & Go

rovina

časté převýšení

hladký povrch

sypký štěrk
Jezdec

04

plynulá jízda

agresivní jízda

efektivní pozice

vzpřímená jízda

nízká hmotnost

vysoká hmotnost
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Délka jízdy na jedno nabití
Delší

Kratší
Počasí

vysoká teplota

nízká teplota

bezvětří

větrno

suchá cesta

kluzká silnice
Motorka

správně nafouknuté pneumatiky

podhuštěné pneumatiky

vyváženě nabitá baterie

nevyváženě nabitá baterie

V praxi je dojezd motorky do značné míry ovlivněn hmotností řidiče a přídavným zatížením, povětrnostními podmínkami, stavem
vozovky, způsobem jízdy, počtem rozjezdů (např. křižovatami), stavem pneumatik (zejména jejich nahuštěním), opotřebením
baterií a mnoha dalšími faktory. V extrémních podmínkách lze dojezd snížit na méně než 50% uvedené hodnoty.

IDEÁLNÍ PODMÍNKY
Rovný terén, konstantní rychlost, nízké zatížení, žádný protivítr, správný tlak v pneumatikách, hmotnost řidiče <70 kg, bez
nákladu, cca. 20 st. okolní teplota.
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04 POPIS KOMPONENTŮ & DÍLŮ
Schéma komponentů
Zrcátko
Hlavní světlomet

Páčka přední brzdy

Úložný prostor Opěrka nohou
spolujezdce
Sedadlo

Přední
tlumič

Prostor s baterií

POHLED ZE STRANY
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Plynová rukojeť
Nádržka brzdové
kapaliny

Pravý přepínač

Zadní rameno

Stojan
Kotoučové brzdy

Zadní světlo

Motor
Kotoučové brzdy

Směrové
světla
Přístrojový
panel

Levý přepínač

Páčka zadní brzdy

POHLED ZE SHORA
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Schéma palubní desky
Poznámka: Následující schéma platí pro MIKU Super Smart.

Levá směrovka

Ukazatel rychlosti

km/h
mph

%

Řídící jednotka

%

Kontrolka chyb plynu

Indikátor Bluetooth
100

Kontrolka chyb brzdy

120

80

D

B1

%

B2

%

60

Indikátor hl. světlometu

40

Indikátor problému s motorem

Indikátor potřeby nabíjení

km/h
mph

20
POWER

Indikátor pozičních světel

Ukazatel kapacity baterie

Indikátor signálu
centrálního ovládání
Indikátor vady pneumatik

0

ODO: 000000 km
miles

CHARGE

READY Indikátor “Ready”
D
ODO:000000 km
mile

Drive mode
Počet ujetých kilometrů

Pravá směrovka
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Ukazatel rychlosti

Levá směrovka

Ukazatel rychlosti zobrazuje aktuální rychlost.

Indikátor bliká, pokud je zapnut přepínač odbočení doleva.

Ukazatel kapacity baterie

Pravá směrovka

Tento indikátor zobrazuje zbývající kapacitu baterie.

Indikátor bliká, pokud je zapnut přepínač odbočení doprava.

Drive mode

Indikátor hlavního světla

Zobrazení zvoleného režimu - rychlostní mód.

Indikátor upozorňuje na zapnuté hlavní světlo.

Počet ujetých kilometrů
Pokud zapnete zapalování - indikátor zobrazuje prvních
deset sekund celkovou vzdálenost ujetých kilometrů.
Poté displej zobrazuje aktuální vzdálenost.
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05 JAK JEZDIT ?
Kontrolní seznam před jízdou

Za stav vozidla odpovídá majitel. Provozovatel by měl vozidlo zkontrolovat jednoduchou, ale důkladnou kontrolou, aby
se ujistil o stavu vozidla, rychle zkontrolovat některé klíčové a důležité součásti, aby se zabránilo vážným následkům /
nehodě vozidla. Před každou jízdou pečlivě zkontrolujte následující body :

1

Pneumatiky
Zajistěte, aby obě pneumatiky měly hloubku dezénu
minimálně 1,6 mm ve středu pneumatiky.

2

Obě pneumatiky musí být nahuštěny na tlak uvedený na

1
2

bočnicích pneumatiky.
3

Pokud je hloubka běhounu ve středu pneumatik menší než
1,6 mm, pneumatiky vyměňte.

3

Plyn
Zkontrolujte jeho hladký průběh. Ujistěte se,
že se plynová rukojeť správně vrací.
Zkontrolujte, zda není kabel roztřepený nebo
poškozený. Poškozený kabel vyměňte, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda v mechanismu plynu není
bláto, nečistoty atp. . Odstraňte všechny
nečistoty.
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1

2

Spojovací materiál
Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby u kol pevně

1

Řízení
Ujistěte se, že se řízení volně otáčí.

utažené.

2

Zkontrolujte řádné „zabíhání“ kol.

Zkontrolujte chybějící upevňovací prvky. Podle potřeby je

3

Podle potřeby promažte / upravte. Viz část Údržba.

vyměňte.
3

Zkontrolujte, zda jsou všechny ostatní spojovací prvky
bezpečné. Podle potřeby je dotáhněte.

Rám podvozku Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté, nebo
poškozené součásti. Dle potřeby vyměňte.
Baterie Zkontrolujte úroveň výkonu a ujistěte se, že je
dostatečná pro jízdu.
Světla Zkontrolujte správnou funkci. V případě potřeby
vyměňte žárovky.

UPOZORNĚNÍ ! Před použitím vozidla vždy proveďte celý kontrolní seznam, protože Vám to pomůže odhalit
problémy, které by mohly narušit bezpečný provoz vozidla. Nedodržení tohoto kontrolního seznamu před každou
jízdou může Vám, nebo ostatním účastníkům silničního provozu způsobit vážná zranění nebo poškození majetku.
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Spínač zapalování

O

PE

N

Tento spínač ovládá zapalování a umožňuje zablokování řízení. Jeho různé polohy jsou popsány níže :
OP
E
PU N
SH

Pozice OFF

O

PE

N

Všechny elektrické systémy jsou vypnuté. Klíč může
být odstraněn.

OP
E
PU N
SH

PE
N
O

Krátkým stiskem “ODEMKNUTO”
pro odemknutí, dlouhým pro odemknutí
odkládacího prostoru.
Krátkým stiskem dvakrát “HLAVNÍ
VYPÍNAČ” pro nastartování motoru.
Dlouhý stisk pro spárování vozidla.

Pozice ON
Tato pozice slouží pro ovládání skútru. Vložte klíč a otočte
ve směru hodinových ručiček.
V této pozici dojde k :

Zapnutí světel

OP
E
PU N
SH

Krátkým stiskem “UZAMKNUTO” pro
uzamknutí. Dlouhým stiskem pro
mute zámku.

Přístrojová deska se zapne

Zamknutí zámku řízení :

Popis:

Když je klíč v poloze OFF, otočte řídítka úplně doleva.

1 Dvakrát stiskni HLAVNÍ VYPÍNAČ pro

Stiskněte klíč dolů a otočte klíčem proti směru hodinových
ručiček.

nastartování.

Odemknutí zámku řízení :
Vložte klíč do zámku a otočte ve směru hod.ručiček.

vozidla, pak vstup do hlídaného módu.

2 Stiskem UZAMKNUTO pro uzamknutí
3 Stiskem ODEMKNUTO pro odemknutí
vozidla, pak vstup do volného módu.

Startování otiskem prstu.
Jemným dotykem nastartujete motor.

Nyní

1

je alarm vypnutý

2

vlastní silou

můžete tlačit motorku.
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Páčky plynu a brzdy

2

1
R

3
P

1

2

3

Páčka zadní brzdy

MODE

Pro zastavení motorky jemně a pevně stlačte levou brzdovou páčku, aby zajistila
zadní brzdu. Vždy brzděte nejdříve zadní brzdou.

Páčka přední brzdy Stisknutím pravé páčky aktivujete přední brzdu. Páčka musí být zmáčknuta nejprve
jemně, aby nedošlo k zablokování předního kola.
Grip plynu

Otočná rukojeť plynu je na pravém řídítku. Zkontrolujte, zda je její chod plynulý.
Zrychlujte otáčením plynu směrem k sobě. Zpomalujte otáčením plynu od sebe.
Otočná rukojeť plynu obsahuje bezpečnostní pružinu, která vrátí rukojeť plynu zpět na doraz.

POZOR !
Při brždění přední brzdou buďte velmi opatrní, aby nedošlo k zablokování předního kola. Zablokované přední kolo
může způsobit vážnou nehodu.
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Levý & Pravý přepínač

5
1

6

2
R

3

7
P

MODE

8

4

Levý přepínač

Pravý přepínač

9

1

Spínač výstražných světel

5

Zpátečka

2

Dálková & potkávací světla

6

Automatické světlomety

3

Směrovky

7

Spínač světlometů

4

Klakson

8

Tlačítko se 3 rychlostmi :Ⅰ:ECO,Ⅱ:Normal,Ⅲ:Sport

9

Parkování :
Zapněte zapalování, přístroj zobrazí P. Stisknutím tlačítka
P zrušíte parkovací funkci a po sklopení stojanu motorky
můžete zahájit jízdu.
Při dočasném zastavení stiskněte tlačítko P, abyste
zabránili nehodám způsobených nevhodným zacházením.
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Zastavení motoru / Parkování
1
2
3
4

Snižujte plyn až do pozice 0.
Aktivujte brzdy.
Po zastavení vozidla vypněte zapalování.
Sklopte nohou stojan motorky, zatímco držíte motorku ve svislé poloze. Vyjměte klíč ze spínací skříňky.
Při brzdění vždy nejprve zabrzděte zadní brzdu, abyste zajistili maximální kontrolu nad motorkou.

POZOR ! Mokré, mastné a prašné silnice snižují účinnost brzdění. Silné brzdění na těchto površích by mohlo
vést ke ztrátě kontroly a vážné nehodě. Rychlost snižujte vždy tak pomalu, jak je to možné.

Odkládací schránka
PRO OTEVŘENÍ ODKLÁDACÍ SCHRÁNKY
Po vypnutí vozidla zasuňte klíč do zámku řídítek a otočte jím doleva pro otevření
úložné schránky.
Když je vozidlo odemčeno, otevřete úložný box dlouhým stiskem tlačítka otiskem prstu.
Dlouhým stisknutím klávesy pro odemknutí alarmu otevřete schránku.

Sedadlo
PRO OTEVŘENÍ SEDADLA
Vlož klíč do zámku sedadla a otoč s ním ve směru hodinových ručiček
do pozice “OPEN”.
Vyklop sedadlo nahoru.
14

Odkládací schránka
Sedadlo
Zámek
sedadla
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Bezpečnost motoru
Udržujte vozidlo v bezvadném

Nikdy nemanipulujte, neupravujte ani neměňte

stavu a čistotě - zejména

nastavení motoru. Regulátor motoru je z výroby

v oblasti plynové rukojeti.

přednastaven a chrání motor před poškozením.
Nadměrné otáčky motoru jsou potenciálně
nebezpečné motoristovi i samotnému motoru.

Nikdy nespouštějte motor,

Provoz vozidla v podmínkách, kdy prší, je bláto, sníh :

pokud pevně nesedíte

Do mechanizmu otočné rukojeti plynu, nebo vedení lanka plynu

na motorce a rukama

se můžou dostat nečistoty, což může vést k zablokování plynu,

pevně nedržíte řídítka.

ztrátě kontroly, zranění, poškození majetku,
nebo případné smrti.

Spojovací materiál
Ujistěte se, že jsou všechny šrouby, pojistné matice

Pojistné momentové matice vždy po odstranění starých

a šrouby řádně utaženy. Nikdy příliš neutahujte

vyměňte za nové.

části, které jsou navrženy k pohybu.
Může to způsobit omezení
pohyblivých částí, ztrátu kontroly
a možné zranění, nebo smrt.
15
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06 NÁVOD NA CHYTROU NABÍJEČKU
Návod
1

Ujistěte se že před zapnutím nabíječky je tato přizpůsobena rozvodné soustavě Vaší země.

2

Nabíječka je navržena pro originální baterii MIKU Super. Nepoužívejte ji proto k jiným bateriím.

3
4
5
6
7
8

9

Nabíječka je navržena a testována pouze pro Vaše vozidlo. Pokud se nabíječka používá na jiných vozidlech, může to
způsobit problémy, odlišný efekt nabíjení anebo poškození baterie.
Před nabíjením připojte nabíječku a vozidlo k místnímu zdroji napájení. Když je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku od
zdroje napájení. Neodpojujte nabíječku a vozidlo, když je nabíječka připojena k místnímu zdroji z bezpečnostních důvodů.
Netřeste ani neházejte nabíječkou. Může to způsobit poškození nabíječky.
Chraňte nabíječku před vodou, prachem a vysokými teplotami.
Nabíječka při nabíjení generuje teplo. Musí být proto umístěna na dobře větraném místě a nehořlavém povrchu.
Uschovávejte před dětmi.
Pokud je některý vodič, nebo vlastní nabíječka poškozená, zašlete ji prosím do autorizovaného servisu.
Neotvírejte kryt nabíječky, ani se ji nepokoušejte sami opravit ! Je to nebezpečné a ztrácíte záruku.

10

Nabíječka je navržena a vyrobena pro nabíjení baterie MIKU Super. Nepoužívejte ji na nic jiného !

11

Jakékoliv jiné použití a nerespektování pokynů výrobce způsobí ztrátu záruky.

children
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Použití
a

Vypněte zapalování.

b

Připojte nabíječku k nabíjecímu konektoru vozidla.

c

Zapojte napájecí zástrčku do místního napájecího zdroje 220 V.

d

Kontrolka LED začne blikat červeně, což indikuje proces nabíjení.

e

Po 6-8 hodinách nabíjení se červená kontrolka změní na zelenou, což indikuje ukončení nabíjecího cyklu.

f

Po dokončení nabíjení se nabíječka automaticky odpojí od zdroje střídavého proudu.
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07 BATERIE & NABÍJENÍ
MIKU Super má uložené dvě přenosné baterie pod úložným prostorem pod sedadlem. Baterie mohou být nabíjené
přímo ve vozidle, nebo odděleně mimo vozidlo.

Přímé nabíjení baterie

Nabíjení ve skútru

Vyjměte baterii z umístění ve skútru;

Zapojte konektor do nabíjecí konektor ve vozidle;

Zapojte konektor nabíječky do baterie;

Nabíjení začalo, pokud se rozsvítí indikátor nabíjení.

Nabíjení začalo, pokud se rozsvítí indikátor nabíjení.

Poznámka : ① Vždy používej originální nabíječku dodávanou k MIKU Super. Nesprávná nabíječka může způsobit požár
nebo explozi.
② Baterie je plně nabitá, pokud stavová LED svítí zeleně.
18
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Vyjmutí baterie

Umístění baterie
1

Otevřete úložný prostor.

2

Otočte klíčem do pozice Řízení zamknuto a následně otočte
dál proti směru hodinových ručiček pro otevření pouzdra baterie.

3

Otáčejte modrým konektorem doleva, dokud ho neodpojíte.

4

Vyjměte baterii.

Tip: Při úspěšném připojení napájení by mělo být slyšitelné kliknutí.
19
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Pokyny k indikátoru stavu baterie

Indikátory napájení ukazují 5 úrovní energie baterie.
Indikátor tak ukazuje vždy dílky po 20% energie.
Indikátory napájení blikají, když se baterie nabíjí.
Baterie je plně nabitá, když se rozsvítí všech 5 indikátorů.

Skladování baterie

Pokud motorku nebudete používat déle než měsíc, plně ji nabijte a umístěte na suché a chladné místo.
Pokud chcete motorku skladovat déle než 2 měsíce, 1x měsíčně zkontrolujte a pokud je zbývající kapacita
menší než 20% dobijte ji.
Před každou další jízdou dobijte baterii do plna.
Pokud nejste obeznámeni s manipulací s baterií, zkontaktujte svého prodejce.

Baterie udržujte vždy nabité. Skladování vybité baterie může způsobit trvalé poškození baterie.
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08 USKLADNĚNÍ
KRÁTKODOBÉ (NA PÁR DNÍ)

Vozidlo vždy skladujte na chladném a suchém místě. V případě potřeby ho chraňte před prachem krytem vozidla.
Pokud je to možné, uskladněte vozidlo v suché a větrané místnosti. Místo s velkou vlhkostí může způsobit rez.

DLOUHODOBÉ (NA TÝDNY)
Vyčistěte vozidlo.
Zkontrolujte a upravte tlak v pneumatikách. Zvedněte vozidlo ze země tak aby nebylo nestálo na zemi ani jedno z obou kol.
Pokud to není možné, otáčejte koly každý měsíc tak, aby neustále měnily místo styku se zemí.
Pokud vozidlo delší dobu nepoužíváte, nastavte jistič do polohy „OFF“. V průběhu uložení skútru nabíjejte baterii podle
návodu.
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09 TIPY PRO ÚDRŽBU
Pravidelná údržba může zvýšit životnost a bezpečnost jízdy Vašeho chytrého vozidla. Přečtěte si následující
doporučení a starejte se o své vozidlo.
Nemodifikuj motocykl a neměň jeho
konfiguraci.

Pro čištění motorky používejte čistou vodu,
eventuálně s běžným detergentem. Použijte
měkký hadřík, nebo houbu. Nikdy nemyjte
skútr za mrazu.
Prosíme před čištěním
odpojte elektrický jistič.

Montáž, údržbu, anebo opravy motorky vždy svěřte

Když zastavíte, vždy motorku vypněte. Zabráníte

autorizovanému servisu. Zajistíte tak, kvalifikovanou

tak neočekávánemu, samovolnému pohybu.

péči Vašemu vozidlu.

OFF

OP
EN
PU
SH

Autorizováno

EN

OP
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Položka

Použití

Četnost

Kontrolujte průběžně účinek brzd, pro prevenci dopravních nehod.

Denně

Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a jejich případné poškození.
Zabráníte tak případně jejich prasknutí, nebo příliš velké spotřebě při jízdě.

Denně

Kontrolujte pevnost ráfku a odstraňujte nečistoty v ložisku.

Týdně

Kontrolujte přední a zadní tlumiče. Odstraňujte nečistoty, pravidelně je mazejte.
Zabráníte tak zaseknutí tlumiče.

Týdně

Kontrolujte průběžně funkci zapalování a plynu.

Týdně

Kabeláž

Pravidelně kontrolujte zapojené konektory, zejména pevnost jejich spojení.

Týdně

Šroubky

Kontrolujte dotažení všech šroubů.

Měsíčně

Baterie

Kontrolujte vzhled baterie a její výkon a kapacitu. Zabraňte poškození vodičů.
Prodloužíte tak její životnost.

Měsíčně

Kontrolujte poškození nabíjecích kabelů, konektorů.

Měsíčně

Zkontrolujte uložení předního kola. Brzdový systém může vyžadovat doplnění
brzdové kapaliny.

Měsíčně

Čistěte pravidelně povrch motorky.

Měsíčně

Brzdy
Pneumatiky
Ráfky
Tlumiče
Zapalování & Plyn

Nabíječka
Mazání
Čištění
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10 INSTRUKCE PRO CHYTRÉ APLIKACE
Krok 1：
Stáhni aplikaci Smart Vehicle APP Client

Naskenuj QR kód pro stažení aplikace. Stáhnout aplikaci
můžete také v APP Store, nebo Play Store. (Minimální
konfigurace: iOS 9.0 / Android 6.0 nebo vyšší)
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Krok 2：
Párování chytrého vozidla

Step 3：
Popis funkce otisku prstů

Otevřete aplikaci a najděte vozidlo

Hledání vozidla
Po registraci a přihlášení
dlouze stiskněte zapínací
tlačítko pro přidání vozidla

Domovská stránka
Vstupte na domovskou
stránku, kde můžete prozkoumat využívání Miku Super.

Poznámka : Nelze-li najít, nebo navázat spojení - vypněte
a znovu zapněte Bluetooth v mobilu. Poté zkuste znovu.

1. Zadání otisku prstu: Po úspěšném spárování vozidla se
dotkněte snímače otisků prstů a zkontrolujte, zda se ozve
pípnutí (to znamená, že připojení otisků prstů funguje
správně). A udělejte to, k čemu Vás systém vyzve.
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Řešení problémů :
Oblast

Typ selhání

Vozidlo nenalezeno

Proces
párování

Spojení nenávázáno
Telefon nemůže
ovládat vozidlo
Pomalé připojování

Proces
používání

Klepnutím odemknete a poté
klepnutím zamknete. Po odemknutí
otevřete schránku dlouhým
stisknutím senzoru.
26

Funkce
otisku prstů

1. Ujistěte se, že váš telefon má povolený Bluetooth a
určování polohy
2. Ujistěte se, že jste stiskli a přidrželi vypínač a
vozidlo píplo
3. Ujistěte se, že je telefon co nejblíže k vozidlu.
Vypněte / zapněte Bluetooth nebo restartujte APP
a znovu svázat.
Nejdříve je nutno spárovat mobil s vozidlem.
Můžete vypnout / zapnout Bluetooth a zkusit
připojení. Některé telefony Android mohou mít
problémy s kompatibilitou, buďte trpěliví.

Pokud vozidlo není připojeno a kola se neotáčí po
dobu delší než 45 sekund, vozidlo se automaticky
Automatické zamknutí uzamkne, aby se zabránilo jeho odcizení; tuto
bez důvodu
funkci lze vypnout v nastavení vozidla.
Alarm neustále
zvoní

2. Logika použití otisku prstu:

Protiopatření

Otisk prstu
nelze zadat
Otiskem prstu nelze
nastartovat

Vozidlo má funkci alarmu. Pro vypnutí můžete
stisknout a podržet zamykací tlačítko.
Zkuste vymazat otisk prstu. Po vyčištění se znovu
dotkněte senzoru a ujistěte se, že je slyšet pípnutí.
Pokud to nelze vymazat, zkontrolujte, zda je připojení
otisků prstů správné.
1. Zkontroluj zda jsi použil otisk správného prstu.
2. Zkontroluj správnost spojení otisku prstu.

Poznámka: Pokud existují další problémy s používáním, můžete zkontrolovat obsah centra
nápovědy v aplikaci. Pokud nemůžete svůj problém vyřešit, můžete jít do autorizovaného
obchodu na konzultaci.
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Sériové číslo :

Číslo VIN

Číslo motoru
Destička s VIN
Identifikační číslo vozidla (VIN）je vyžadováno pro všechny záruční opravy, při odcizení a prokazování vlastnictví.
Kompletní VIN je umístěno na štítku ve spodní části rámu podvozku.
Identifikační číslo VIN je umístěno taky na trubce řízení rámu motorky.
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Distributor pro ČR a SR :
L PRECISION s.r.o.
Avion Shopping Park - Rudná 3112/126, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30
www.mikusuper.cz
info@lprecision.cz

JJiangsu Xinri E-vehicle Co.,Ltd.
No.501 Xishan Road, Anzhen, Xishan District, Wuxi, Jiangsu Province, P.R.China
www.mikuev.com

Email: info@sunraev.com

Tel: 86-0510-88109820

