
VAIKIŠKAS ELEKTRINIS PASPIRTUKAS
BEASTER SCOOTER BS02KSB, BS02KSP

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Jis skirtas naudo  vaikams nuo 6 m. amžiaus. Jeigu vaikas nesijaučia
patogiai ant paspirtuko (yra jam per mažas ar pan.), jis neturėtų prietaiso naudo . Tėvų sprendimas leis
vaikui naudo s paspirtuku turėtų priklausy  nuo vaiko suvokimo, įgūdžių ir gebėjimo laiky s taisyklių.
DĖMESIO: prieš pirmąjį naudojimą prietaisą reikia įkrau  3 val.
SVARBU: prietaisą gali surink  ir naudojimui paruoš  k suaugęs asmuo. Neleiskite to dary  vaikams.

1.   Sudedamosios dalys:  

2. Perspėjimai
1. Važiavimas el. paspirtuku gali bū  pavojingas.
2. Važiuojant paspirtuku galima praras  lygsvarą, kontrolę, nukris  ir susižeis .
3. Perskaitykite visus įspėjimus ir jų laikykitės. Supažindinkite su saugumo perspėjimais vaikus, kurie važiuos paspirtuku.
4. Rekomenduojamas naudotojo amžius: nuo 6 m.
5. Laikykite prietaisą mažesniems nei 6 m. vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Neviršykite maksimalaus apkrovos svorio – 55 kg. Naudotojo svoris nebū nai reiškia jo gebėjimą naudo s prietaisu.
7. Nelieskite iškart po naudojimo stabdžių ar variklio, nes jie gali bū  labai įkaitę.
8. Visuomet laikykitės vie nių važiavimo taisyklių.
9. Naudokitės  prietaisu  atsargiai:  stebėkite  kelią,  kad  išvengtumėte  nelygumų  ir  kliūčių.  Ypač  saugokitės  pėsčiųjų,

riedlen ninkų, kitų paspirtukais važiuojančių žmonių, dvira ninkų, vaikų ir gyvūnų, kad nesusidurtumėte su jais.
10. Nepradėkite važiuo , kol nesate pilnai atsistoję ant paspirtuko ir esate saugioje lauko aplinkoje, kuri yra nkama važiuo .
11. Paspirtukas  nėra  skirtas  atlik  triukus  ar  bū  sutrenktas.  Nebandykite  juo  atlik  jokių  triukų,  taip  pat  su  prietaisu

nesitrankykite į daiktus.
12. Visuomet naudojimosi metu laikykitės už vairo rankenų.
13. Nevažiuokite paspirtuku keliese vienu metu.
14. Laikykite rankas, pirštus ir kitas kūno dalis toliau nuo judančių prietaiso dalių dėl sužeidimo pavojaus.
15. Važiuodami prietaisu niekuomet nesinaudokite ausinėmis ar mobiliuoju telefonu.
16. Nebandykite kitu prietaisu trauk  šio paspirtuko ir juo nemėginkite to atlik .
17. Nesinaudokite  prietaisu  drėgnomis  oro sąlygomis,  taip pat pašalus.  Nemerkite  paspirtuko į  vandenį,  nes drėgmė gali

negrįžtamai pažeis  prietaisą.
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18. Paspirtukas yra skirtas naudo s ant lygių, sausų paviršių. Nevažiuokite paspirtuku bekele, smėliu, miško takais, akmenimis
ir t. t.  Venkite bet kokios nelygios kelio dangos, taip pat purvo, ledo, balų, vandens telkinių ir  nuokalnių,  kuriose gali
pavojingai padidė  prietaiso grei s. Nenaudokite paspirtuko namuose ir uždarose patalpose. Nevažiuokite nak .

19. Nevažiuokite basomis ir atsirišusiais batų raišteliais.
20. Naudokitės prietaisu ypač atsargiai, kol įgusite jį valdy , kad išvengtumėte sužeidimų pavojaus.

DĖMESIO:  laikykitės  Lietuvos respublikos  elektrinių  paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir  įstatymų.
Pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą.
DĖMESIO:  važiuodami  elektriniu  paspirtuku  visuomet  dėvėkite  apsaugos  priemones  (saugos  šalmą,  kelių  ir  alkūnių
apsaugas).

3. Įkrovimas
Reguliariai pa krinkite prietaiso įkroviklio laidą, kištuką ir kitas dalis dėl galimo pažeidimo. Pastebėjus bet kokį pažeidimą ar galimą
gedimą, įkroviklis negali bū  naudojamas, kol nebus sutaisytas arba pakeistas. Netaisykite įkroviklio patys, kreipkitės į servisą.

 Prieš pirmąjį kartą naudojant prietaisą įkraukite jį minimaliai 3 val.
 Naudokite k pridedamą originalų gamintojo įkroviklį.

 Visuomet  įkraukite  prietaisą,  laikydamiesi  saugumo
reikalavimų.

 Įkroviklis nėra žaislas, neleiskite su juo žais  vaikams.
 Įkrovikliu galima naudo s k suaugusiems asmenims.
 Nenaudokite įkroviklio ar  degių medžiagų, taip pat greta

karščio šal nių.
 Ištraukite  įkroviklį  iš  el.  lizdo  ir  prietaiso,  kai  krovimas

baigtas arba prietaisas nėra naudojamas.
 Neviršykite rekomenduojamo įkrovimo laiko.
 Visuomet  laikykite  įkroviklį  išjungę  prieš  valydami

prietaisą drėgna šluoste.
 Nenaudojant prietaiso, įkraukite jį 1 kartą per 30 d. Kitu atveju baterija gali nebeveik .
 Visuomet prieš valydami prietaisą drėgna šluoste, įsi kinkite, kad jis nėra įkraunamas.
 Įkrovimo metu įkroviklis gali įkais . Tai yra normalu.
 Baterijos turi apsaugą nuo perkrovos.

Prietaise  esančios  ličio  jonų baterijos  turi  bū  perdirbtos.  Neišmeskite  jų į  aplinką.  Nemeskite
baterijų  į  ugnį,  nes  jos gali  sprog .  Pristatykite  baterijas  į  jų perdirbimo punktą  ar  išmeskite  į
specialų konteinerį.

Šių perspėjimų nesilaikymas gali padidin  riziką susižeis . Laikykitės saugumo reikalavimų įkraudami ir valydami prietaisą.
DĖMESIO: prietaisas automa škai sustos, jei variklis bus perkrautas. Po sustojimo, pašalinus perkrovos priežas , jis vėl
galės normaliai važiuo .

4. Paruošimas naudo
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Paspirtuko dalių priežiūra:
Stabdžiai: reguliariai krinkite stabdžius. Naudojami stabdžiai turi efektyviai sustabdy  prietaisą.
Rėmas, vairas: reguliariai krinkite dėl pažeidimų. Nedaužykite prietaiso rėmo, kad jo nepažeistumėte.
Ratai: reguliariai krinkite ratus dėl nusidėvėjimo ir tokiu atveju juos pakeiskite.
Baterija: įsi kinkite, kad paspirtukas yra išjungtas visuomet, kai nėra naudojamas. Nelaikykite prietaiso minusinėje temperatūroje
ar šąlant, nes tai gali negrįžtamai pažeis  bateriją.
Nenaudojamą prietaisą  laikykite  ant  žemo,  lygaus  paviršiaus.  Nekelkite  paspirtuko  aukštai,  nes  nukritęs  jis  gali  bū  pažeistas.
Nenaudokite prietaiso esant bet kokiems jo dalių pažeidimams.

5  . Priežiūra ir laikymas  
 Įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas, prieš jį valydami.
 Valykite sausa šluoste. Purvą ir kitus nešvarumus ant korpuso galite valy  minkšta, lengvai drėgna šluoste, prieš tai įsi kinę,

kad prietaisas yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
 Nenaudokite valymui alkoholio, s prių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeis  prietaisą.
 Neplaukite prietaiso po vandens srove ir nepurkškite vandeniu.
 Laikykite prietaisą teigiamoje temperatūroje.
 Nelaikykite prietaiso lauke. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Nepalikite ilgesniam laikui lauke. Taip pat

venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.
Baterijų priežiūra:

 Nenaudokite kitų gamintojų baterijų. Naudokite k originalų įkroviklį.
 Nelieskite baterijų kontaktų, neardykite jų. Už krinkite, kad prie baterijos kontaktų nesiliestų metaliniai daiktai, nes tai gali

sukel  trumpąjį sujungimą.
 Neišmeskite a tarnavusios baterijos į bendrą šiukšlių konteinerį. Išmeskite k į specialius konteinerius.
 Po  kiekvieno  naudojimo pilnai  įkraukite  bateriją,  tai  prailgins  jos  naudojimo  laiką.  Nenaudokite  baterijos  i n  aukštoje

temperatūroje virš +45°C ir žemiau 0°C.
 Nemeskite baterijų į ugnį.
 Pakraukite nenaudojamą prietaisą kartą per 30 d.
 Venkite visiškai iškrau  bateriją.
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6. Trikdžių šalinimas  
Problema Galima priežas s Sprendimas

Indikatoriaus  lemputė
šviečia žaliai,  bet  prietaisas
nėra įkrautas.

 Baterija neįkrauta.  Įkraukite bateriją 3 val. prieš pirmąjį naudojimą ir 3 val.
kiekvienu įkrovimu.

 Jei žalia spalva užsidega anksčiau nei  po 3 val.,  toliau
kraukite prietaisą iki 3 val. Spalva pasikeis į raudoną, o
tuomet vėl į žalią, kai prietaisas bus pilnai įkrautas.

Prietaisas nevažiuoja.  Baterija neįkrauta.
 Laidai ar jungtys nėra sujung .
 Neveikia įkroviklis.

 Pilnai įkraukite bateriją 3 val.
 Pa krinkite įkroviklio ir adapterio jung s.
 Įsi kinkite, kad namuose yra el. srovė.

Prietaisas  staiga  nustojo
veik .

 Nutrauktas mai nimas su baterija.  Pa krinkite laidus ir jung s.
 Galima  per  sunkaus  krovinio  perkrova,  per  aukšta

įkalnė,  dėl  kurių  galėjo  perkais  variklis.  Pašalinkite
nurodytas  sąlygas  ir  vėl  paspauskite  droselį,  kad
prietaisas pradėtų važiuo .

Trumpas  važiavimo  laikas
(<15 min. po pilno įkrovimo)

 Nepakankamai įkrauta baterija.
 Baterija  yra  sena  ir  nebegali  bū

pilnai įkrauta.

 Įkraukite bateriją pilnai 3 val.
 Pa krinkite įkroviklio ir adapterio jung s su prietaisu ir

el. lizdu. Įsi kinkite, kad namuose yra el. srovė.
 Vidu nis baterijos tarnavimo laikas yra 1–2 metai. Dėl

baterijos pakei mo kreipkitės į servisą.
Prietaisas važiuoja lėtai.  Ne nkamas važiavimo paviršius.

 Prietaisas yra perkrautas.
 Važiuokite  k  lygiu,  švariu,  sausu  paviršiumi  kaip

šaligatvis ar pan. Venkite bekelės.
 Neperkraukite  prietaiso  daugiau  kaip  55  kg.

Nevažiuokite  paspirtuku  keliese,  nevilkite  daiktų
paspirtuku ir nevažiuokite į įkalnes.

 Esant  prietaiso  perkrovai,  jis  automa škai  išsijungs.
Pašalinkite ne nkamas sąlygas ir vėl įjunkite prietaisą.

Prietaisas veikia k kartais.  Atsipalaidavę kontaktai.
 Variklio gedimas.

 Pa krinkite prietaiso variklio kontaktus.
 Kreipkitės į servisą.

7. Pagrindiniai techniniai parametrai
Maksimalus grei s 7 km/val.
Maksimalus atstumas 4–5 km
Įtampa 100–240 V, 50–60 Hz
Įkrovimo laikas 3 val.
Maksimalus važiavimo laikas pilna įkrova 40 min.
Vidu nis baterijos įkrovų skaičius 360
Baterija Ličio jonų, 2000 mAh, 21,6 V
Maksimali apkrova 55 kg
Padangos 8,9 cm, guminės
Svoris 4,3 kg

8.  Garan ja
1. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, įrenginį a darius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl ne nkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, a džiai pa krinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant 
pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gau  kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garan nės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą
išspręs , o jei jos išspręs  nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųs , kad būtų suremontuotas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt  


