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1. Conteúdo da Embalagem
Scooter Elétrica Montada

Verifique cuidadosamente o conteúdo da embalagem. Se algum item estiver danificado ou em falta, contacte o
serviço de apoio ao cliente local para obter assistência. 

Adaptador de Extensão
do Bocal

Acessórios

Adaptador de CarregamentoParafuso x 4

Cartão de
Mensagem

Aviso
Legal

Manual de
Utilizador

Chave Allen
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2. Visão Geral do Produto

Exibição de
modo

Botão
ligar/desligar

Exibição do
nível de carga
da bateria

Painel de Controlo

O nível de carga da bateria é indicado através de quatro luzes no painel de controlo. À 
medida que a carga da bateria vai sendo consumida, as luzes passam a piscar e, em 
seguida, começam a apagar de cima para baixo. Quando todas as luzes estão ligadas, o 
nível de carga da bateria está entre 100% e 86%. Quando três luzes estão ligadas e uma 
luz está a piscar, o nível de carga da bateria está entre 85% e 71%, etc. Quando a luz de 
baixo estiver a piscar, o nível de carga é baixo. Recarregue rapidamente a bateria para 
garantir a continuação da utilização. Quando a carga da bateria acaba, todas as luzes 
ficam desligadas e a scooter irá continuar a andar em ponto morto até parar totalmente.
A luz de baixo pode piscar com a cor branca ou verde. A luz branca indica o modo 
normal e a luz verde indica o modo de poupança de energia. (Modo de poupança de 
energia: Velocidade máxima de 18 km/h com aceleração mais suave para principiantes.)
Quando a scooter estiver desligada, prima o botão para ligar a scooter. Quando a scooter 
estiver ligada, prima sem soltar durante 2 segundos para desligar a scooter. Depois de 
ligar a scooter, prima o botão para ligar ou desligar o farol e prima duas vezes para 
alternar entre os modos.

Compartimento
da Bateria

Travão de Disco

Luz do Travão

Fecho

Campainha da Scooter

Painel de Controlo

Acelerador

Descanso Lateral

Mecanismo de
Dobragem

Motor da Roda

Porta de
Carregamento

Farol

Alavanca
do Travão
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3. Montagem e Preparação

3. Aperte os parafusos em ambos os lados da 
haste com a chave Allen.

4. Após a montagem, prima o botão 
ligar/desligar para verificar se está a funcionar 
corretamente.

2. Monte o guiador na haste.1. Prenda a haste do guiador na caixa de direção e 
coloque o descanso lateral para baixo.
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4. Carregar a Scooter

5. Como Conduzir

Utilize capacete e joelheiras enquanto 
aprende a conduzir a scooter para evitar 
lesões em caso de queda. 

Levante a patilha
de borracha.

Ligue o adaptador 
de carregamento 
na porta de 
carregamento. 

Quando o 
carregamento estiver 
concluído, volte a 
colocar a patilha de 
borracha.

1. Ligue a scooter e verifique o 
indicador de bateria.
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5. Incline o seu corpo na direção para onde 
pretende virar e rode lentamente o guiador.

4. Quando soltar o acelerador, o sistema de 
recuperação de energia cinética (KERS) 
começa automaticamente a travar devagar. 
Aperte a alavanca do travão para realizar uma 
travagem súbita.

2. Coloque um pé sobre a plataforma e 
empurre lentamente com o outro pé no chão. 
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3. Quando a scooter começar a andar em 
ponto morto, coloque ambos os pés sobre a 
plataforma e prima o acelerador (o 
acelerador irá começar a funcionar quando a 
velocidade em ponto morto for superior a 5 
km/h).



Tenha cuidado com portas, 
elevadores e outros obstáculos 
acima da sua cabeça.

6. Instruções de Segurança
Preste atenção aos conselhos de segurança.

Não conduza à chuva.
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Não acelere quando estiver numa descida.

Mantenha a velocidade entre 5 e 10 km/h em locais com 
lombas, entradas de elevadores, estradas acidentadas 
ou outras superfícies irregulares. Dobre ligeiramente os 
joelhos para se ajustar melhor a este tipo de superfícies.



Não carregue no acelerador quando estiver a 
andar ao lado da scooter. 

Não pendure malas ou outros objetos 
pesados no guiador.

Mantenha sempre ambos os pés na
plataforma.

Mantenha-se sempre afastado de
obstáculos.

08



Não tenha comportamentos perigosos.

Não rode o guiador de forma violenta 
durante a condução a alta velocidade.

Não conduza em faixas de rodagem ou 
áreas residenciais onde seja permita a 
circulação de veículos e peões.

Não conduza sobre poças com 
mais de 2 cm de profundidade.

Não conduza com outro 
passageiro, incluindo crianças.
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Mantenha sempre as mãos no 
guiador.

Não tente subir ou descer escadas e 
não tente saltar sobre obstáculos.

Não toque no travão de disco.Não coloque os pés sobre o 
guarda-lamas traseiro.
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Avisos de Segurança

• Esta scooter elétrica é um dispositivo de lazer. Contudo, quando são utilizadas em espaços públicos, as scooters 

são consideradas como veículos, estando sujeitas a todos os riscos aplicáveis aos veículos. Para garantir a sua 

segurança, siga as instruções apresentadas no manual, o código da estrada e as regras de trânsito criadas por 

agências governamentais e regulamentares. 

• Deverá igualmente compreender que os riscos não podem ser totalmente evitados, já que outros indivíduos 

podem violar as regras de trânsito e conduzir de forma imprudente, o que significa que estará exposto a acidentes 

rodoviários tal como se estivesse a andar a pé ou de bicicleta. Quanto maior for a velocidade da scooter, maior 

será o tempo necessário para a fazer parar. Em superfícies lisas, a scooter pode escorregar, perder o equilíbrio e 

até provocar uma queda. Como tal, é fundamental ter cuidado e manter uma velocidade e distância apropriadas, 

sobretudo quando não está familiarizado com o local.

• Respeite o direito de passagem dos peões e tente não os assustar enquanto conduz, sobretudo no que diz 

respeito às crianças. Quando conduzir atrás de peões, toque a campainha para os alertar da sua presença e 

reduza a velocidade da sua scooter para os ultrapassar pela esquerda (aplicável aos países onde os veículos são 

conduzidos à direita). Quando atravessar à frente de peões, mantenha-se à direita com uma velocidade reduzida. 

• Respeite todas as instruções de segurança apresentadas no manual, sobretudo na China e em países onde não 

existem leis e regulamentos relevantes aplicáveis às scooters elétricas. A Xiaomi Communications Co., Ltd. não 

será responsável por quaisquer perdas financeiras, danos corporais, acidentes, litígios e outros conflitos de 

interesses resultantes de ações que violem as instruções de utilização. 

• Não empreste a sua scooter a indivíduos que não conheçam as instruções de utilização. Caso decida emprestar 

a scooter aos seus amigos, assuma a responsabilidade de garantir que os mesmos conhecem as instruções de 

utilização e utilizam equipamento de proteção adequado. 

• Verifique a scooter antes de cada utilização. Caso verifique que existem peças soltas, alertas de bateria fraca, 

pneus furados, desgaste excessivo, sons estranhos, avarias e outras condições anómalas, pare de conduzir 

imediatamente e contacte um serviço de assistência técnica profissional.  

AVISO – Risco de Incêndio – Não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
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7. Dobrar e Transportar

Certifique-se de que a scooter está desligada. Para dobrar, desbloqueie o mecanismo de dobragem e dobre a 

haste do guiador para prender no fecho situado no guarda-lamas posterior. Para abrir, prima o gatilho da 

campainha para remover do fecho, levante a haste do guiador e bloqueie a estrutura de dobragem.

Dobrar Abrir

Transportar

Agarre na haste do guiador com uma ou ambas as mãos para transportar.
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8. Cuidados Diários e Manutenção

Limpeza e armazenamento
Caso existam manchas no corpo da scooter, limpe-as com um pano húmido. Se as manchas não saírem, coloque 
um pouco de pasta dos dentes e esfregue com uma escova dos dentes, em seguida, limpe com um pano húmido. 
Caso existam riscos nos componentes de plástico, utilize uma lixa ou outros materiais abrasivos para polir os 
componentes em causa. 
Notas: Não limpe a scooter com álcool, gasolina, querosene ou outros solventes químicos corrosivos e voláteis 
para evitar danos graves. Não lave a scooter com lavadoras de alta pressão. Durante a limpeza, certifique-se de 
que a scooter está desligada, o cabo de alimentação não está ligado na ficha e a patilha de borracha está fechada, 
já que a penetração de água pode causar um choque elétrico ou outros problemas graves.
Quando a scooter não estiver a ser utilizada, mantenha-a em espaços interiores secos e frescos. Não a coloque ao 
ar livre durante longos períodos de tempo. O excesso de luz solar, calor e frio aceleram o envelhecimento dos 
pneus e comprometem a scooter e a vida útil da bateria. 

Manutenção da bateria
1. Utilize baterias originais. A utilização de outros modelos ou marcas pode acarretar riscos de segurança. 
2. Não toque nos contactos. Não tente desmontar ou furar o revestimento. Mantenha os contactos afastados de 
objetos de metal para evitar curto-circuitos que podem danificar a bateria ou até mesmo causar lesões e mortes.  
3. Utilize o adaptador de carregamento original para evitar potenciais danos ou incêndios. 
4. A eliminação incorreta de baterias usadas pode causar graves problemas para o meio ambiente. Para proteger o 
meio ambiente, cumpra os regulamentos locais relativos à eliminação correta de baterias usadas. 
5. Após cada utilização, carregue totalmente a bateria para prolongar a sua vida útil. 
Não coloque a bateria em locais onde a temperatura ambiente seja superior a 50 °C ou inferior a -20 °C (por 
exemplo, não deixe a scooter ou a bateria dentro de um carro exposto à luz solar direta durante um longo período 
de tempo). Não queime a bateria, ao fazê-lo poderá estragar a bateria, sobreaquecer a bateria e até causar um 
incêndio. Caso não pretenda utilizar a scooter durante mais de 30 dias, carregue totalmente a bateria e coloque 
num local seco e fresco. Tenha em conta que a bateria tem de ser recarregada a cada 60 dias para proteger a 
bateria contra potenciais danos que não são abrangidos pela garantia limitada. 
Carregue sempre a bateria antes de ficar totalmente gasta para prolongar a vida útil da bateria. A bateria funciona 
melhor a temperaturas normais e pior a temperaturas abaixo de 0 °C. Por exemplo, quando a temperatura é inferior 
a -20 °C, o intervalo de condução corresponde a metade ou menos do que o normal. Quando a temperatura sobe, 
intervalo de condução volta ao normal. Para obter mais informações, consulte a app Mi Home. 
Nota: Uma Mi Electric Scooter com a bateria totalmente carregada irá durar 120 a 180 dias. O chip inteligente 
integrado irá manter um registo dos carregamentos e descarregamentos. Os danos causados por um não 
carregamento prolongado são irreversíveis e não são abrangidos pela garantia limitada. Quando os danos 
ocorrerem, a bateria deixa de poder ser recarregada (é proibido desmontar a bateria, ao fazê-lo poderá causar 
choques elétricos, curto-circuitos ou acidentes graves).
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Ajustar o travão de disco

Como utilizar o adaptador de extensão do bocal

Se os pneus estiverem vazios, retire a tampa de enroscar da válvula e monte o adaptador de extensão do bocal na 
válvula para encher os pneus com uma bomba. 

Se o guiador e a haste do guiador abanarem durante a condução, utilize a chave Allen M5 para apertar os 
parafusos no mecanismo de dobragem. 

Ajustar o guiador

Se o travão estiver demasiado preso, utilize a chave Allen M4 para soltar os parafusos no calibrador e empurre 
ligeiramente para dentro o cabo do travão para encurtar o comprimento exposto, em seguida, volte a apertar os 
parafusos. Se o travão estiver demasiado solto, solte os parafusos e puxe ligeiramente para fora o cabo do travão 
para aumentar o comprimento exposto, em seguida, volte a apertar os parafusos.
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1. Comece por esvaziar o pneu interno. Utilize uma ferramenta para pressionar a haste central da válvula de ar, de 
modo a extrair o ar do pneu interno, e utilize a outra mão para apertar o pneu em diferentes locais para extrair mais ar.  
2. Selecione uma posição longe da válvula de ar no pneu externo, utilize dois pés-de-cabra para levantar o pneu 
externo em cerca de 1/6 da circunferência e separe um lado do pneu externo do cubo da roda. 
3. Procure a válvula de ar e puxe-a para fora do orifício da válvula de ar do cubo da roda. Para puxar para fora a 
válvula de ar mais facilmente, agarre na válvula de ar do pneu interno e puxe lentamente o pneu externo para fora, a 
menos que o pneu interno corra o risco de ficar danificado. Retire o pneu interno da posição da válvula de ar em 
sequência e separe o pneu interno. 
Nota: Envolva a extremidade pontiaguda do pé-de-cabra com um pano de micro fibra para não danificar o pneu 
interno e o revestimento do cubo da roda. 

1. Introduza uma pequena quantidade de ar no pneu interno vazio, apenas até ficar com um aspecto redondo. 
2. Coloque o cubo da roda sobre uma mesa. Preste atenção à direção quando instalar o pneu externo. A seta 
existente no pneu externo tem de coincidir com a direção para a frente da roda. Utilize uma mão para agarrar no 
cubo da roda e utilize a outra mão para inserir um lado do pneu externo na ranhura do cubo da roda. 
3. Insira a válvula de ar do pneu interno no orifício da válvula de ar. Insira o pneu interno no pneu externo no 
sentido dos ponteiros do relógio e em sequência. Certifique-se de que a válvula de ar não fica inclinada. Em 
seguida, insira o outro lado do pneu externo na ranhura do cubo da roda. Por último, utilize um pé-de-cabra para 
instalar as restantes bordas do pneu na ranhura do cubo da roda. Após a instalação, aperte o pneu externo para 
verificar se o pneu interno está em contacto com as bordas do pneu externo. 
4. Insufle o pneu interno a 15-20 PSI e verifique as linhas de segurança nos dois lados do pneu externo. 
Certifique-se de que as distâncias entre as linhas de segurança e a extremidade do cubo da roda são iguais. 
5. Por último, insufle o pneu interno a 45-50 PSI. Aperte a tampa da válvula de ar. A montagem do pneu está 
concluída. 
Nota: Envolva a extremidade pontiaguda do pé-de-cabra com um pano de micro fibra para não danificar o 
pneu interno e o revestimento do cubo da roda.

Remover o pneu externo e o pneu interno 

Instalar o pneu externo e o pneu interno
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9. Especificações
Índice de desempenho Itens

Dimensões

Peso

Parâmetros
principais

Bateria

Motor da roda

Adaptador de
carregamento

C x L x A [1] (cm)

Após a dobragem: C x L x A (cm)

Intervalo de carga (kg)
Requisitos de
condução

Idade

Altura corporal (cm)

Velocidade máxima (km/h)

Intervalo geral [2] (km)

Ângulo máximo de subida (%)

Temperatura de funcionamento (°C)

Temperatura de armazenamento (°C)

Classificação IP

Superfícies adequadas

Tensão de entrada máxima (V CC)

Capacidade nominal (Wh)

Sistema de gestão de bateria
inteligente

Tensão de entrada (V CA) 

Tensão de saída (V CC)

Corrente de saída (A)

Tensão nominal (V CC)

Potência nominal (W)

Potência de saída (W)

Potência máxima (W)

Tempo de carregamento (h)

Especificações 

108×43×114

108×43×49

25-100

Aprox. 30

Aprox. 14

36

-10–40

-20–45

42

280

250  

500

Proteção contra temperaturas 
anómalas/curto-circuitos/subtensão/ 
sobretensão/carga excessiva 
dupla/descarga excessiva dupla

100–240

42

1.7

71

16–50

120–200

IP54

Estradas de cimento, asfalto e terra batida, 
bermas inferiores a 1 cm, frestas com 
diâmetro inferior a 3 cm

Aprox. 25

Aprox. 5

Peso do item (kg) Aprox. 12,2
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10. Marca Comercial e Declaração Legal

Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Fabricante: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Morada: 16F-17F, Block A, Building 3, No. 18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

[1] Altura do item: Desde o chão até ao topo da scooter.
[2] Intervalo geral: Medido quando não existe vento com uma temperatura de 25 º C. A scooter com a bateria 
totalmente carregada consegue alcançar uma velocidade estável de 15 km/h numa superfície plana com uma 
carga de 75 kg. 
Nota: Os dados e especificações podem variar conforme os diferentes modelos e estão sujeitos a 
alterações sem qualquer aviso.

O logótipo    é uma marca comercial registada detida pela Xiaomi Inc. (adiante designada por Xiaomi). A Xiaomi 
reserva todos os direitos relativos à marca comercial   . Ninebot é uma marca comercial registada da Ninebot 
(Tianjin) Technology Co., Ltd. Todas as restantes marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus 
respetivos proprietários. 

© 2017 Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Este manual inclui todas as funções e instruções existentes à data da sua impressão. Contudo, o produto poderá 
variar devido à realização de melhorias nas funções e design. Digitalize o código QR apresentado na contracapa 
para obter o manual de utilizador mais recente. 
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11. Certificações

Declaração de Conformidade com as Regras da Federal Communications Commission (FCC) para os EUA

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está 
sujeito às duas condições que se seguem: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) Este 
dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para um 
dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Os supramencionados limites foram 
concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este 
produto gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo 
com as instruções, pode causar interferências nocivas nas radiocomunicações. Contudo, não existe qualquer 
garantia de que não irão ocorrer interferências numa instalação em particular. Se este equipamento causar 
interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá determinar ao desligar e ligar novamente o 
equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou várias das medidas 
que se seguem:
- Reoriente ou altere a localização da antena de receção.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento numa tomada que pertença a um circuito diferente do circuito ao qual o recetor está ligado.
- Contacte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não 
controlado.

Declaração de Conformidade com as Regras da Industry Canada (IC) para o Canadá

Este dispositivo cumpre as normas RSS da Industry Canada aplicáveis aos dispositivos isentos de licença. O seu 
funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1) Este dispositivo não pode causar interferências 
e (2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado do dispositivo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

18



A Ninebot não é responsável por quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente 
aprovadas pela Ninebot. Essas modificações podem invalidar o direito de utilização do equipamento pelo utilizador.

Para o modelo: M365
 ID FCC: 2ALS8-NS9633 

IC: 22636-NS9633

Declaração de Conformidade para a União Europeia
Informações relativas à reciclagem de baterias para a União Europeia

As baterias e embalagens para baterias são rotuladas em conformidade com a Diretiva Europeia 2006/66/CE 
relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos. Esta Diretiva determina o enquadramento para a devolução 
e reciclagem de pilhas e acumuladores usados aplicável em toda a União Europeia. Este rótulo é aplicado em 
várias baterias para indicar que as mesmas não devem ser deitadas no lixo, devendo ser recuperadas no final da 
sua vida útil de acordo com o que é estabelecido na supramencionada Diretiva. 

Em conformidade com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as pilhas e acumuladores são rotulados de modo a indicar 
que devem ser recolhidos separadamente e reciclados no final da sua vida útil. O rótulo da bateria poderá 
igualmente incluir um símbolo químico para o metal presente na bateria (Pb para chumbo, Hg para mercúrio e Cd 
para cádmio). Os utilizadores de pilhas e acumuladores não podem eliminar os mesmos juntamente com o lixo 
doméstico, devendo utilizar as infraestruturas de recolha à disposição dos clientes para a devolução, reciclagem e 
tratamento de pilhas e acumuladores. A participação dos clientes é fundamental para minimizar quaisquer 
potenciais efeitos das pilhas e acumuladores no meio ambiente e na saúde humana devido à potencial presença 
de substâncias perigosas.

Diretiva relativa à Restrição de Certas Substâncias Perigosas (RoHS)

Os produtos da Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. vendidos na União Europeia a, ou a partir de, 3 de Janeiro de 
2013 cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição de certas substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrónicos («reformulação RoHS» ou «RoHS 2» ).

Diretiva relativa aos Equipamentos Terminais de Rádio e Telecomunicações

 

A Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara, por este meio, que os equipamentos sem fios indicados nesta 
secção estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 
2014/53/UE.

19



12. Configuração Rápida

Controle a sua Mi Electric Scooter e utilize-a para interagir com outros dispositivos de casa inteligente na app Mi 
Home.

1. Download da app Mi Home
Digitalize o código QR que se segue ou dirija-se à sua loja de aplicações para realizar o download da app Mi 
Home.

 
2. Adicionar um dispositivo
Abra «My devices» [os meus dispositivos] e selecione «+» no canto superior direito para adicionar um dispositivo. 
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As funções disponíveis podem variar devido a upgrades técnicos e atualizações de firmware.
Para obter mais informações sobre as funções e instruções de segurança mais recentes, visite a Mi Community

para trocar informações com outros utilizadores. 
Apoio ao cliente online: www.mi.com/service

www.mi.com

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia 
e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi 


