
Bateria zewnętrzna City Lion do Xiaomi Electric Scooter 1S/Pro 2 oraz 
Ninebot G30 Max - instrukcja montażu


Przed rozpoczęciem upewnij się, że bateria w Twojej hulajnodze jest 
maksymalnie naładowana (~41,5V). 

1) Modyfikacja oprogramowania. 

Aby z powodzeniem korzystać z baterii zewnętrznej, należy dokonać zmiany 
w oprogramowaniu hulajnogi. Nie przejmuj się, nie wymaga to wiedzy 
specjalistycznej i z załączoną poniżej instrukcją nie powinno to potrwać 
więcej niż 15 minut. Będziesz potrzebował(a) telefonu z systemem Android.


W zależności od modelu hulajnogi, wejdź na jedną z podanych poniżej stron:

Xiaomi M365 Pro: https://pro.cfw.sh 
Xiaomi M365 Pro 2: https://pro2.cfw.sh

Ninebot G30 MAX: https://max.cfw.sh 

1 i 2. Na wejściu na stronę kliknij “CONTINUE”, wybierz z listy “Basics”, 
zaznacz “Remove Charging Mode” i odznacz “Version spoofing”:
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3 i 4. Kliknij “Finished! 
Time to cook” i w 
rozwijanej liście “-
select an app-“ 
wybierz “XiaoFlasher”
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5 i 6. Po wybraniu 
“XiaoFlasher” kliknij 
“PROCEED ANYWAY”, 
a następnie 
“DOWNLOAD ZIP”. 
Pobierz plik DRV do 
pamięci smartfona.




7. Pobierz aplikację “XiaoFlasher” ze 
sklepu Play.




8. Po jej otwarciu, zezwól aplikacji na 
dostęp do Twoich plików oraz lokalizacji - jest to konieczne w celu 
połączenia z hulajnogą i wgrania nowego oprogramowania. Włącz Bluetooth.

Włącz swoją hulajnogę, naciśnij przycisk o kształcie lupy i wybierz hulajnogę 
z listy. Naciśnij “I agree”.


12. Pojawi się okno “Flash in progress”; gdy pasek postępu dobiegnie 
końca, uruchom hulajnogę ponownie.


13. Gotowe! Twoja hulajnoga jest gotowa do montażu dodatkowej baterii, 
która pozwoli Ci cieszyć się 


9. Kliknij “Select zip 
File” I wybierz 
pobrany wcześniej 
plik DRV z pamięci 
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10. Kliknij “Flash 
Selected zip File”


11. Może pojawić się 
okienko z prośbą o 
dobrowolną 
darowiznę dla 
autorów 
rozwiązania, do 
czego zachęcamy, 
ale można 
zaznaczyć także “I 
don’t want to 
contribute” - brak 
darowizny.




2)   Montaż baterii. 

a) Wyjmujemy gumową przelotkę z 
ramy hulajnogi (fot.1). Oryginalną 
można przerobić na dwa kable, 
ewentualnie zastosować przelotkę na 
dwa kable (jest w zestawie).





b) Odkręcamy pokrywę platformy ze 
spodu hulajnogi (fot. 2). Potrzebny będzie klucz TORX T10.


c) Przeprowadzamy kabel odchodzący od torby przez otwór zaznaczony na 
fot. 1, tak, by wydostał się on spodem hulajnogi.

d) Odłączamy czerwono-czarny kabel od złącza sterownika (fot. 3 - na 
stronie poniżej).

e) Podłączamy odpowiednie złącza (zachowaj kolejność):

  1) czerwono-czarny kabel z hulajnogi (złącze męskie) podłącz do kabla 
odchodzącego z baterii zewnętrznej (złącze żeńskie).

  2) kabel odchodzący z baterii zewnętrznej (złącze męskie) podłącz do 
złącza sterownika.

f) Mocujemy torbę na rzepy (są one integralną częścią torby)

g) Przykręcamy pokrywę platformy

h) Otwieramy torbę i podłączamy złącza, które się w niej znajdują.

i) Gotowe! Hulajnoga jest gotowa do użytku! :) 

fot. 1

fot. 2

fot. 3




