
ELEKTRINIS DVIRATIS BEASTER 
BS1000, BS1050
NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Sudedamosios dalys:

2  . Saugumo taisyklės:  
1. Pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas naudojant prietaisą ar nesilaikant eismo taisyklių.
2. Naudokite prietaisą, laikydamiesi naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių. Vairuokite pagarbiai ir atkreipkite dėmesį į

aplink esančias kliū s bei pėsčiuosius, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.
3. Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso padangos yra nepažeistos, o visos prietaiso dalys nkamai surinktos.
4. Nenaudokite prietaiso taip, kad sužalotumėte kitus asmenis ar apgadintumėte nuosavybę.
5. Nemodifikuokite prietaiso, nes gali suprastė  jo veikimas ar pakis  struktūrinės savybės, taip padidėjant grėsmei susižeis .
6. SVARBU:  visuomet išimkite bateriją prieš ruošdamiesi prietaisą taisy , pervež , palik  ilgesniam laikui nenaudojamą ar be

priežiūros, kad išvengtumėte prietaiso variklio galimo įsijungimo ar neteisėto naudojimo.
7. SVARBU: nenaudokite baterijos, jei ji yra pažeista ar sugadinta. 
8. Niekada neguldykite prietaiso ant grandinės šono.
9. Prietaiso nerekomenduojama naudo  asmenims su regos, koordinacijos, reakcijos ir kitais sveikatos sutrikimais.
10. Vaikai be suaugusiųjų negali naudo s šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų atlik  prietaiso

priežiūros ir valymo.
11. Važiuo  gali k vienas asmuo. Nevežkite kitų žmonių.
12. Nevažiuokite palaidais rūbais. Važiavimo metu nekalbėkite telefonu, nenaudokite ausinių.
13. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų negali naudo s šiuo prietaisu.
14. Įkraudami visuomet pirma sujunkite bateriją su įkrovikliu laidu, o k po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.
15. Atsiradus bet kokiam prietaiso ar jo dalių pažeidimui, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į servisą.

ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn.
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.

DĖMESIO: p  radedant važiuo  elektriniu dviračiu – pajudėkite iš vietos minant pedalus.  
Niekada  nespauskite  greičio  reguliatoriaus  norėdami  pajudė  iš  vietos.  Greičio
reguliatorių naudokite k tuomet, kai dvira s važiuoja.

3. Bendrieji įspėjimai:  
Stabdžiai ir stabdymo galia

 Ne nkamas stabdymo sistemos naudojimas, įskaitant priekinių stabdžių perdėtą naudojimą, gali sukel  lygsvaros praradimą ir
sukel  traumas.  Venkite nereikalingo stabdymo ir  pasitreniruokite stabdy  sausame, lygiame kelyje,  kad tai  atliktumėte
teisingai.

 Visuomet  naudokite  stabdžius  atsargiai,  nespauskite per  s priai  ar  per  staigiai,  nes  tai  gali  sukel  lygsvaros praradimą,
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numes  jus nuo dviračio.
 Niekada nenaudokite nudėvėtų ar ne nkamai nureguliuotų stabdžių.

Priekinis ratas ir kojos padė s
DĖMESIO: Kontaktas tarp jūsų pėdos ar  pirštų galų bei  priekinio  rato arba purvasaugio gali  sukel  važiavimo kontrolės
praradimą ir nugriuvimą. Venkite pedalų mynimo sukant mažu greičiu, esant pasuktam vairui, nes tokiu atveju jūsų pėda gali
lies  priekinę padangą ir sukel  pavojingą situaciją. Tai galioja k esant mažam greičiui.
Dviračio rėmas ir šakės
DĖMESIO: rėmo ar šakių vibracija gali sukel  lygsvaros praradimą ir lem  nugriuvimą bei traumas. Pastebėjus šių komponentų
nusidėvėjimą, vibraciją ar deformaciją, nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą.

4. Dviračio pa kra:  
Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite prietaisą, kad įsi kintumėte, jog jis nėra pažeistas. Atlikite šiuos pa kros veiksmus:

Padangų slėgis ir ratai
 Įsi kinkite, kad slėgis padangose yra nuo 7 PSI iki 15 PSI.
 Pasukite  kiekvieną  ratą  ir  pa krinkite,  ar  padangos yra  geros  būklės,  be  pažeidimų  ar  nubrozdinimų.  Ap kus  bet  kokį

pažeidimą, padangą reikia keis .
 Pa krinkite ratlankius, ar jie sukimosi metu nevibruoja į šonus ar aukštyn–žemyn. Tai pastebėjus, nenaudokite prietaiso, o

ratlankį reikia taisy  servise.
Vairo iškyšos ir priekinio rato sulyginimas

 Įsi kinkite, kad priekinis ratas ir vairo iškyša yra išlygin  vienodai vienas kito atžvilgiu. Pasukinėkite vairą į abi puses, priekinį
ratą suspaudę tarp kelių, kad pa krintumėte vairo iškyšos sujungimą su priekine šake. Pastebėjus vibraciją, nenaudokite
prietaiso, kol jis nebus pataisytas. Taip pat įsi kinkite, kad rankenos ir laidai yra geros būklės ir nepažeis , nesusivynioję ar
neįstrigę.
Balnelio ir sėdynės padė s

 Dviračio balnelis turi bū  nureguliuotas nkamoje padėtyje, tai svarbu važiavimo saugumui už krin . Nustatykite pedalus 6
val. ir 12 val. pozicijoje. Apačioje esan  koja turėtų bū  labai lengvai sulenkta, kai dedate ją ant žemu nio pedalo. Jeigu koja
yra per daug sulenkta, jums reikia pakel  balnelį.  Jeigu turite koją  visiškai iš es  ar  siek  pedalo,  tuomet balnelį reikia
pažemin .

 Pa krinkite, ar sėdynė yra nkamai ir saugiai įtvir nta, pamėgindami ją pajudin  aukštyn ir žemyn, pasuk . Sėdynė neturi
judė  jokia kryp mi.

5. Prieš pradedant naudo :
Prieš pradedant naudo  prietaisą, prašome perskaity  visas instrukcijas.
SVARBU: prieš pirmąjį naudojimą bū na pilnai įkrau  bateriją mažiausiai 7 val. Taip pat pilnai įkraukite po kiekvieno naudojimo.

Surinkimas:
1. Jums reikės 6 mm šešiakampio rakto.
2. Pirmiausia išimkite iš pakuotės priekinį ratą ir priekinę šakę, pedalus ir įkroviklį. Tuomet ir visas kitas dalis.
3. Nuimkite visas transportavimo pakuotės apsaugines medžiagas nuo dviračio ir sudėkite atgal į dėžę.
4. Pritvir nkite priekinį ratą.
 Įdėkite ašį į vamzdelio ertmę priekinėje šakėje.
 Priveržkite veržles abiejose pusėse.
 Priveržkite dvi sidabro spalvos veržles, kad pritvir ntumėte priekinį ratą.

5. Pritvir nkite vairą.
 Naudodami 6 mm šešiakampį raktą išsukite 4 varžtus iš vairo iškyšos ir nuimkite kronšteiną.
 Įstatykite vairą į vairo iškyšą, tuomet įsukite visus 4 varžtus atgal.
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6. Pritvir nkite pedalus.
 Pedalai yra kairiniai ir dešininiai, juos atskirsite pagal raidę L (kairinis) ir R (dešininis).
 Prieš įstatydami pedalus, juos sutepkite nedideliu kiekiu alyvos. Sutep  pedalai turi suk s lengvai.

DĖMESIO: neprasukite pedalų!

Prieš važiuodami nusireguliuokite balnelį ir sėdynę, vairą pagal savo poreikius, pa krinkite padangų slėgį, stabdžius ir stabdymo galią
ant sauso, lygaus, švaraus paviršiaus. Pa krinkite grandinę, ratus pagal instrukcijas, taip pat peržiūrėkite, ar visos dalys įtvir ntos

nkamai ir nėra atsipalaidavusios.

6. Baterijos įkrovimas ir priežiūra:
Bendrosios taisyklės

 Prieš pirmąjį naudojimą bū na bateriją įkrau  pilnai 7 val. laiką.
 Po kiekvieno naudojimo iškart kraukite bateriją. Baterija neturi atmin es, todėl ją galite krau  bet kada.

Baterijos įkrovimas
1. Norėdami įkrau  bateriją, nuimkite guminę apsaugą nuo jung es.
2. Įkiškite įkroviklio kištuką į jung , o kitą galą į el. nklą. Įkrovimo metu įkroviklio indikatorius švies žaliai.
3. Įkrovimo metu baterija gali bū  nuimta nuo dviračio. Bateriją nuimsite įkišdami raktelį, pasukę jį 90° kampu ir patraukę

bateriją.
4. Norint pasinaudo  USB jung mi telefono, planšetės ar kito nedidelio įrenginio įkrovimui, nuimkite guminę apsaugą.

ĮSPĖJIMAS: nekraukite nuo baterijos galingų el. įrenginių.

5. Paspaudus baterijos įkrovos indikatoriaus mygtuką, jis parodys baterijos įkrovos lygmenį.

DĖMESIO: įkrovimo metu įkroviklis gali smarkiai įkais . Būkite atsargūs ir laikykite jį toliau nuo degių medžiagų.
6. Išmanus įkroviklis automa škai baigs įkrovimą, kai baterija bus pilnai įkrauta.
7. Visuomet  kraukite  bateriją  sausoje,  gerai  vėdinamoje  vietoje,  toliau  nuo  esioginių  saulės  spindulių,  10–27°C

temperatūroje.
8. Naudokite k originalų įkroviklį. Nenaudokite jokių priedų, prailgintuvą, s printuvų ir pan.
9. Ilgalaikiam laikymui nenaudojant, geriausia bateriją palik  su 20% įkrova. Nenaudojamą bateriją laikykite apie 18–20°C

temperatūroje.
10. Baterijos  ilgaamžiškumui  už krin ,  naudokite  prietaisą  bent  kas  2  mėn.  Iškraukite  bateriją,  tuomet  įkraukite  iki  20%

lygmens (¼ indikatoriaus).
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7. Prietaiso naudojimas:
DĖMESIO:  laikykitės  Lietuvos  respublikos  elektrinių  dviračių  vairavimą  reglamentuojančių  teisės  normų  ir
įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą.
DĖMESIO:  važiuodami  elektriniu  dviračiu  visuomet  dėvėkite  apsaugos  priemones  (saugos  šalmą,  kelių  ir
alkūnių apsaugas).

1. Prieš įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad baterija yra pilnai įdėta ir įtvir nta.
2. Pasiruoškite važiuo .
3. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.

Ekranėlis ir jo paaiškinimai

1. Laikrodis. Rodomas esamas laikas, laikrodį galite reguliuo  „Set clock“ funkcija.
2. USB įkrova. Rodoma prijungus išorinę laikmeną USB jung mi.
3. Žibintai. Rodoma, kai žibintai įjung .
4. Spidometras. Rodo esamą grei .
5. Režimo pasirinkimas:
 TRIP – vienos kelionės kilometražas.
 ODO – odometras (visas nuvažiuotas kilometražas).
 MAX – maksimalus grei s.
 AVG – vidu nis grei s.
 RANGE – likęs atstumas.
 CALORIES – energijos suvartojimas.
 TIME – laikas.
6. Baterijos įkrova. Rodoma likusi baterijos įkrova.
7. Įtampa. Rodoma esama baterijos įtampa. Parametrą keis  galima „Soc View“ funkcija.
8. Greičio vienetai. Parametrą galima keis  „Unit“ funkcija.
9. Galia. Rodo esamą galią. Parametrą galima keis  „Power View“ funkcija.
10. „Assistant” pagalba mynimui.  Rinkitės tarp 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 pagal norimą pagalbos mynimui lygmenį,  trumpai

spausdami „+“ arba „–“ mygtukus. Palaikykite 2 s. paspaudę „–“, kad aktyvuotumėte ėjimo pagalbą.
11. Režimas. Rodomas esamas režimo pasirinkimas.
12. „ECO“/„SPORT“. Pasirinkite „Eko“ arba „Sport“ važiavimą paspausdami ir palaikydami 2 s.
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8  . Priežiūra ir laikymas:  
1. Po kiekvieno naudojimo dvira  reikia nuvaly . Tam naudokite minkštą šluostę su vandeniu ir muilu. 
2. Nenaudokite valymui alkoholio, s prių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeis  prietaisą.
3. Purvas gali bū  nuplautas žemo slėgio vandens srove, saugant nuo srovės elektrinius dviračio komponentus ir variklį.

DĖMESIO: nepurkškite prietaiso aukšto slėgio srove. Prieš plovimą nuimkite bateriją!
4. Reguliariai kartą per mėnesį krinkite s pinų įtempimą. Atsipalaidavusius s pinus priveržkite.
5. Tikrinkite šakes ir jas reguliariai valykite.
6. Už krinkite, kad grandinė juda tolygiai ir lengvai kiekvienos pavaros naudojimo metu. Pa krinkite dantukus ir juos nuvalykite,

kad nesikauptų nešvarumai. Po valymo visuomet sutepkite alyva.
7. 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.
8. Nebandykite taisy  prietaiso patys, keis  dalių ir pan. Gedimo atveju kreipkitės į servisą.

PASTABA: baterijai taikoma 6 mėn. garan ja.

9. Perspėjimai:

Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuo . Dėvėkite
šalmą ir kelių apsaugas.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.

Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso vairo. Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudo
prietaiso.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos,
naudodami prietaisą.

Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam krus
vaistus.

Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų bū  degių ar sprogių
medžiagų, skysčių ar dulkių.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose
automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužino , kur galite

važiuo  prietaisu, vadovaukitės vie nių teisės normų
reikalavimais.
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10. Pagrindiniai techniniai parametrai:
Modelis BS1000 BS1050
Maksimalus grei s Iki 50 km/val. Iki 50 km/val.
Maksimalus atstumas Iki 50 km Iki 50 km
El. variklis 160 Nm 160 Nm
Įkrovimo laikas 7 val. 7 val.
Maksimali įkalnė 35° 35°
Baterija 48 V, 21 Ah 48 V, 21 Ah
Svoris 35 kg 35 kg
Maksimali apkrova 120 kg 120 kg
Padangų slėgis 7–15 PSI 7–15 PSI
Stabdžiai Tektro E725, hidrauliniai Tektro E725, hidrauliniai
Rėmas 48 cm (19 colių) 48 cm (19 colių)

11. Garan ja:
Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garan ja negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo
centras gali atlik  mokamą prietaiso taisymą.
Garan ja negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra ne nkamai surinktas arba ne nkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garan nis taisymas ir kei mas neatliekamas.

 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 garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip 
problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, prietaisą reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

GARANTINIAI TERMINAI:   prietaisui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.  
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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