
Prietaise esanCios liCio jom,l baterijos turi bUti perdirbtos. NeiSmeskite j4 1 aplinkq. 

Nemeskite baterij4 j ugnj, nes jos gali sprogti. Pristatykite baterijas i j4 perdirbimo punktq 

ar ismeskite i special4 konteinerj. �i4 perspejim4 nesilaikymas gali padidinti rizikq 

susiZeisti. Laikykites saugumo reikalavim4 jkraudami ir valydami prietaisq_. 

DtMESIO: prietaisas automatiSkai sustos, jei variklis bus perkrautas. Po sustojimo, paSalinus perkrovos priefastj, 

jis vel gales normaliai vaiiuoti. 

6 Trikdiiu salinimas 

Problema Galima priefastis Sprendimas 
Prietaisas nevaiiuoja. . Baterija nejkrauta. . Jkraukite baterijq 3 val. prieS pirmajj naudojimq ir 3 val. 

. Neveikia jkroviklis . kiekvienu jkrovimu. 

. lsitikinkite, kad namuose vra el. srove . 
Trumpas vaiiavimo laikas . Nepakankamai jkrauta baterija. . Jkraukite baterijq pilnai 3 val. 

. Baterija yra sena ir nebegali bUti . Patikrinkite jkroviklio jungtj su prietaisu ir el. lizdu. 

pilnai jkrauta. Jsitikinkite, kad namuose yra el. srove ir tinkama jtampa. 

. Vidutinis baterijos tarnavimo laikas yra 1-2 metai. Del 

baterros oakeitimo kreiokites i seivisa. 
Prietaisas vaZiuoja letai arba . Netinkamas vaiiavimo pavirSius. . Vaiiuokite tik lygiu, Svariu, sausu pavirSiumi kaip 

nenutrUkstamai pypsi. . Prietaisas yra perkrautas • Saligatvis ar pan. Venkite bekeles. 

. Neperkraukite prietaiso daugiau kaip 55 kg. 

Nevaiiuokite paspirtuku keliese, nevi I kite daikt4 

paspirtuku ir nevaZiuokite i jkalnes. 

. Esant prietaiso perkrovai, jis automatiSkai iSsijungs • 

PaSalinkite netinkamas sqlygas ir vel jjunkite prietaisq. 
Prietaisas veikia tik kartais. . Atsipalaidav� kontaktai. . Patikrinkite prietaiso variklio kontaktus. 

. Variklio li!:edimas. . Kreiokites j seivisa. 
Variklis iSsijunge po . Aktyvuota baterijos apsaugos . Esant ekstremalioms vaiiavimo sqlygoms suveikia 

vaZiavimo jkalne arba sistema. baterijos apsaugos sistema. PaSalinkite netinkamas 

virSijus leistinq apkrovq. salveas ir vel oasisoirkite, kad oradetumete vaiiuoti. 

7 Pal!rindiniai techniniai oarametrai 

Maksimalus greitis 8 km/val. 
Maksimalus atstumas 5km 
Jtampa 100-240 V, 5Q-60 Hz. 
lkrovimo laikas 3 val. 
Baterija LiCio jon4, 21,6 V, 2000 mAh 
Maksimali apkrova 55 kg 
Padaneos 12,7 cm, 2umines 
Svoris 4,8 kg 

8. Garantija
1. Kokybes garantijos galiojimas nutrUksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas. 
2. Mes neprisiimame atsakomybes uZ vandens padarytus pafoidimus. 
3. Kokybes garantijos galiojimas nutrUksta, jrenginj atidarius ir suremontavus be UAB ,,Krinona" seiviso leidimo. 
4. Mes neprisiimame atsakomybes ui problemas, kilusias del netinkamo mUs4 gamini4 naudojimo. 
5. Gav� krovinj, atidiiai patikrinkite jo pakuot�. Jei krovinys atgabentas paieistas, jj aiSkiai nufotografuokite, dalyvaujant 
pristaCiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrov�. Mes padesime gauti kompensacijq. 
6. UAB ,,Krinona" teikia garantines prieiiUros paslaugas. Atsiradus kokybes problemai, teikia nemokamq konsultacijq, kaip problemq 
iSspr�sti, o jei jos iSspr�sti nepavyksta, paspirtukq reikia atsi4sti, kad bUt4 suremontuotas. 

UAB ,.,Krlnona" autorizuotas technlnes prleZIUros (servlso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

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

Dauglau lnfonnacljos: 

www.krinona.tt 
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VAIKISKAS ELEKTRINIS PASPIRTUKAS 

BEASTER SCOOTER BS03KSB, BS03KSP 

NAUDOTOJO VADOVAS 

Dekojame, kad pasirinkote Si prietai�. Jis skirtas naudoti vaikams nuo 8 m. amZiaus. Jeigu vaikas nesijauCia 

patogiai ant paspirtuko (yra jam per mafas ar pan.), jis neturet4 prietaiso naudoti. Tev4. sprendimas leisti vaikui 

naudotis paspirtuku turet4 priklausyti nuo vaiko suvokimo, jgUdii4 ir gebejimo laikytis taisykli4. 

DEMESIO: atidiiai perskaitykite ir iSSaugokite instrukcijas ateiCiai. 

SVARBU: prietaisq gali surinkti ir naudojimui paruoSti tik suaug�s asmuo. Neleiskite to daryti vaikams. 

1. Sudedamosios dalys:

--�f--•••--- Rankena 

2. Perspejimai

-�-------

Sulenkimo 
mechanizmas 

Vairo aukSCio 
reguliavimas 

,-
------Jkrovimo 

jungtis 
Sulankstymas 

1. Va!iavimas el. paspirtuku gali bUti pavojingas. VaZiuojant galima prarasti lygsvarq_, kontrol�. nukristi ir susifoisti. 

2. Perskaitykite visus fspejimus ir j4 laikykites. Supaiindinkite su saugumo perspejimais vaikus, kurie vaiiuos paspirtuku. 

3. Rekomenduojamas naudotojo amZius: nuo 8 m. Laikykite prietaisc1 mazesniems nei 8 m. vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

4. NevirSykite maksimalaus apkrovos svorio - 55 kg. Naudotojo svoris nebUtinai reiSkia jo gebejim-1 naudotis prietaisu. 

5. Nelieskite iSkart po naudojimo stabd!i4 ar variklio, nes jie gali bUti labai jkait�. 

6. Naudokites prietaisu atsargiai: stebekite keliq, kad iSVengtumete nelygum4 ir kliUCi4. YpaC saugokites pesCi4i4, 

riedlentinink4, kit4 paspirtukais vaZiuojanCi4 !moni4, dviratinink4, vaik4 ir gyvUn4, kad nesusidurtumete su jais. 

7. Nepradekite vaiiuoti, kol nesate pilnai atsistojf: ant paspirtuko ir esate saugioje lauko aplinkoje, kuri yra tinkama vaiiuoti. 

8. Paspirtukas nera skirtas atlikti triukus. Nebandykite juo atlikti joki4 triuk4, taip pat su prietaisu nesitrankykite j daiktus. 

9. Nemeginkite modifikuoti Sio prietaiso, nes tai gali jj sugadinti, lemti suialojimus naudojimo metu ir panaikins garantijq. 

10. Visuomet naudojimosi metu laikykites uZ vairo ranken4.. Neuisokite ir nenuSokite nuo prietaiso. 

11. NevaZiuokite paspirtuku keliese vienu metu. Va!iuodami nelaikykite rankose daikt4. ar neSuli4.. Nekabinkite j4 ant vairo. 

12. laikykite rankas, pirStus ir kitas kUno dalis toliau nuo judanCi4 prietaiso dali4 del suieidimo pavojaus. 

13. Va!iuodami prietaisu niekuomet nesinaudokite ausinemis ar mobiliuoju telefonu. 

14. Nebandykite kitu prietaisu traukti Sio paspirtuko ir juo nemeginkite to atlikti. 

15. Nesinaudokite prietaisu dregnomis oro s,1lygomis, taip pat paSalus. Nemerkite paspirtuko i vandenj, nes dregme gali 

negrjitamai paieisti prietaisq. 

16. Nespauskite stabdfo,,l per stipriai, nes tai gali blokuoti vairq!. Nevaiiuokite basomis ir atsiriSusiais bat4 raiSteliais. 

17. Paspirtukas yra skirtas naudotis ant lygi4, saus4 pavir5i4. Nevaiiuokite paspirtuku bekele, smeliu, misko takais, akmenimis 

ir t. t. Venkite bet kokios nelygios kelio dangos, taip pat puivo, ledo, bah.j_, vandens telkini4 ir nuokalni4, kuriose gali 

pavojingai padideti prietaiso greitis. Nenaudokite paspirtuko namuose ir uidarose patalpose. Nevaiiuokite naktj. 
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SVARBU
Krovimo metu paspirtuko nepalikite be priežiūros. Ypatingai naktį. 
Lyjant lietui paspirtuko nekraukite lauke. 


