
ELEKTRINIS DVIRATIS BEASTER
BS1200

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Šis elektrinis dvira s turi pedalus ir pagalbinį elektrinį variklį. Jis nėra nkamas naudo  neminant ir naudojant vien k variklį (variklis
yra skirtas k kaip pagalba važiuojant). Išim s taikoma pagalbiniam važiavimo pradžios režimui, kai važiavimo grei s yra mažesnis
kaip 6 km/h. Įjunkite bateriją,  kad naudotumėte dvira  su variklio pagalbos režimu. Pasirinkus variklio pagalbos režimą, variklis
įsijungs, minant pedalus į priekį, ir išsijungs, nustojus min . Taigi variklio pagalba veiks k tol, kol minsite pedalus. Nesistenkite min
labai smarkiai – pakaks lengvai judin  pedalus, kad išlaikytumėte tolygų judėjimą. Paspaudus vieną iš stabdžių, variklio pagalbos
funkcija automa škai išsijungs, leisdama dviračiui sulėtė  ir susto . Variklio pagalbos funkcija taip pat išsijungs, dviračiui pasiekus
maksimalų 25 km/h grei . Palygin  su įprastais dviračiais, šis elektrinis dvira s papildomai turi variklį, valdiklius, įkroviklį ir bateriją,
palengvinančius važiavimą ir sutaupančius jėgas.

A darę prietaiso pakuotę, įsi kinkite, kad jame yra žemiau išvardytos sudedamosios dalys. Jeigu jų trūksta, kreipkitės į pardavėją.
 Elektrinis dvira s - 1 vnt.
 Įkroviklis - 1 vnt.
 Pedalai – 1 pora
 Naudotojo vadovas – 1 vnt.

Saugumo instrukcijos
 Jaunesni kaip 14 metų asmenys neturėtų naudo  prietaiso.
 Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite naudotojo vadovą ir įsi kinkite, kad supratote prietaiso veikimo principus.

Neskolinkite prietaiso žmonėms, nesusipažinusiems su elektrinio dviračio veikimo principais.
 Pasiruoškite važiavimui. Dėvėkite šalmą, pirš nes ir kitas apsaugas, kad apsisaugotumėte nelaimingo atsi kimo atveju.
 Važiuokite esant -10-35°C temperatūrai, nevėjuotu oru ir lygiais keliais.
 Dvira s  sveria 23,1 kg  ir  gali  išlaiky  maksimalų 120 kg svorį  (dvira ninkas  +  vežami  daiktai).  Gamintojas neprisiima

atsakomybės, jeigu nelaimingas atsi kimas įvyksta, vežant didesnį kaip 120 kg svorį.
 Jeigu yra dažnai stabdoma, pradedama važiuo , važiuojama įkalnėn, važiuojama prieš vėją arba purvinu keliu, taip pat

jeigu prietaisas yra smarkiai apkraunamas, bus suvartojama daug elektros energijos. Tai gali turė  įtakos atstumui, kurį
prietaisas nuvažiuos. Taigi rekomenduojame veng  išvardytų veiksnių, naudojant prietaisą.

 Jeigu ilgai nenaudojote prietaiso baterijos, įsi kinkite, kad ji yra visiškai įkrauta. Jeigu baterija buvo nenaudojama ilgiau
kaip mėnesį, reikės papildomai ją įkrau . 

 Neleiskite,  kad prietaisas  ilgai  važiuotų per  vandenį,  nes jeigu  vanduo pateks į  valdiklį  ir  variklį,  gali  įvyk  trumpasis
jungimas, apgadinsian s elektrines dalis.

 Savarankiškas prietaiso išrinkimas ir modifikavimas yra draudžiamas. Gamintojas neatsako dėl tokiu būdu padarytos žalos.
 Nemeskite prietaiso baterijos kartu su bui nėmis atliekomis, kad nedarytumėte žalos gamtai. 
 Reguliariai krinkite stabdžius, padangas, rankeną ir ratlankius, kad garantuotumėte važiavimo saugumą.
 Reguliariai krinkite ratlankius, ypač prie stabdžių,  kad įsi kintumėte,  jog ratlankio kraštai  nesuplonėjo.  Tai gali  turė

įtakos ratlankių struktūriniam vien sumui, kuriam sumažėjus, gali įvyk  nelaimingas atsi kimas.
 Reguliariai krinkite, ar yra nkamai sujungtas dviračio korpusas, šakė ir jungiamosios detalės, priešingu atveju padidės

grėsmė dvira ninko saugumui.
ATSARGIAI!  Jeigu prietaiso įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik  medinius arba
plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.
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.

1



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.

Naudojimo patarimai
Elektrinis dvira s yra sukurtas įpras nio dviračio pagrindu, atsižvelgiant į rinkos poreikius, ir turi specialias funkcijas bei panaudojimo
galimybes. Rinkitės Jūsų poreikiams nkamiausią modelį. Prieš važiuodami kelyje, įsi kinkite, kad gerai valdote dvira . Norėdami

nkamai ir saugiai naudo  dvira , laikykitės šių patarimų:
1. Prieš važiuodami įsi kinkite, kad variklis ir galinė šakė yra nkamai pritvir n . Jei reikia, prisukite šias detales.
2. Kai įjungiate variklio pagalbos režimą, pavyzdžiui, artėdami prie įkalnės, minkite pedalus, kad sumažintumėte reikalingos

energijos kiekį ir taip už krintumėte ilgesnį baterijos tarnavimą.
3. Lie ngomis dienomis, kai vandens yra virš rato centro, jis gali patek  į variklį ir tap  jo gedimo priežas mi.
4. Naudokite prietaisui skirtą įkroviklį. Kai kraunate baterijas, padėkite bateriją ir įkroviklį plokščioje ir tvirtoje vietoje.
5. Kraukite  prietaisą  gerai  vėdinamoje  vietoje.  Neuždenkite  baterijų  bloko  ar  įkroviklio  pašaliniais  daiktais,  kurie  gali

sumažin  šilumos išsisklaidymą.
6. Už krinkite  nkamą  padangų  slėgį,  kad  nepadidintumėte  trin es  tarp  padangos  ir  žemės.  Papildoma  trin s  ska na

padangų nusidėvėjimą ir gali deformuo  ratlankius.
7. Dviračio  naudotojai  privalo  laiky s  eismo  taisyklių  ir  važiuo  ne  didesniu  kaip  25  km/h  greičiu.  Prietaiso  galiniame

laikiklyje vežami daiktai turėtų sver  ne daugiau kaip 25 kg.
8. Jei naudojate galinį laikiklį, įsi kinkite, kad tvir nimo varžtai yra gerai prisuk .
9. Nemodifikuokite daiktų vežimo laikiklio.
10. Nenaudokite laikiklio daiktų tempimui.
11. Nevežkite sunkių daiktų. Jeigu ant galinio laikiklio padėsite sunkų daiktą, tai turės neigiamos įtakos dviračio valdymui ir

stabdymo greičiui, taigi padidės nelaimingų atsi kimų kimybė. 
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12. Jeigu dedate daiktus į laikiklį, neuždenkite atšvaitų ir lempų.
13. Tolygiai paskirstykite daiktus daiktų dėtuvėje.
14. Nenaudokite priekinio stabdžio, važiuodami labai greitai arba žemyn nuo kalno, kad į priekį nepasislinktų svorio centras.

Priešingu atveju padidės nelaimingų atsi kimų kimybė.
15. Jeigu  sugedo  prietaiso  saugumui  už krin  reikalingos  detalės,  įsigykite  originalias  gamintojo  atsargines  dalis  arba

kreipkitės į gamintojo atstovą, kad jas pakeistų.
16. Prie prietaiso negalima tvir n  vaikiškos kėdutės. Jeigu turite naudo  vaikišką kėdutę, turėkite omenyje, kad vaiko pirštai

gali užstrig  balnelio detalėse.
17. Atkreipkite dėmesį į tarpus tarp detalių ir neleiskite, kad į juos patektų pašalinių daiktų.
18. Nevalykite prietaiso rėmo esiai su vandeniu ar kitais skysčiais, nes gali  įvyk  trumpasis jungimas, taip pat rizikuojate

apgadin  elektrines dalis ar sukel  gaisrą. Rekomenduojame išjung  elektros ekimą arba išim  bateriją ir tuomet šlapiu
skudurėliu nuvaly  dviračio paviršius. Nevalykite dviračio korpuso dujomis, vandeniu ar ėsdinančiais skysčiais.

Sudedamosios dalys
1.
2. RėmasSėdynės vamzdelis
3. Balnelis
4. Vairo iškyša
5. Vairo rankena
6. Pavarų perjungimo svir s
7. Stabdžių rankenėlė
8. Priekinė šakė
9. Diskiniai stabdžiai
10. Stabdžių plokštė
11. Stebulė
12. Ratlankis
13. Padanga
14. Greičio ju klis
15. Švais klis
16. Pedalai
17. Grandinė
18. Rato tvir nimo mechanizmas
19. Variklis
20. Priekinis purvasaugis
21. Galinis ratas
22. Galinis purvasaugis
23. Baterija
24. Statymo kojelė
25. Žibintas
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Elektrinio dviračio schema

Variklio montavimo schema

Dėmesio:  įsi kinkite,  kad  tarpikliai  abiejose  variklio  pusėse  yra  nusuk  žemyn.  Paveikslėlyje  pavaizduotas  nkamas  variklio
montavimas.

Naudojimo principai
Dėmesio: Jūsų saugumui rekomenduojame pirmą kartą išbandy  prietaisą atviroje erdvėje be pašalinių žmonių ir daiktų. Supratę
prietaiso  veikimo  principus,  galėsite  važiuo  keliu,  laikydamiesi  kelių  eismo  taisyklių.  Neskolinkite  prietaiso  žmonėms,
nesusipažinusiems su elektrinių  dviračių veikimo principais.  Neišrinkite  ir  pakarto nai  nesurinkite  elektrinio  dviračio.  Pradėkite
stabdy  iš anksto, ypač jeigu važiuojate lie ngu oru ar sningant, nes stabdymas gali užtruk  ilgiau. 

1.
ĮjungimasĮstatykite dviračio raktą į lizdą ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad įjungtumėte. Įsižiebus baterijos lygio indikatoriui
ekranėlyje, žinosite, kad prietaisas yra įjungtas. Jeigu baterija yra kitokio po, pasukite jungiklį „-“ kryp mi. 

2. Važiavimas
Važiavimas, minant pedalus: paspauskite raudoną mygtuką po greičio valdikliu. Pastumkite pedalą pėdą pagal laikrodžio rodyklę,
kad dvira s važiuotų į priekį. Nustojus min  pedalus, dvira s nustos važiavęs ir k trupu  pajudės į priekį dėl inercijos. 
Važiavimas su variklio pagalba:  paspauskite raudoną mygtuką po greičio valdikliu, kad iš naujo nustatytumėte. Pasukite greičio
valdiklį prieš laikrodžio rodyklę – prietaisas važiuos įprastai. Tada grąžinus greičio valdiklį į pradinę padė , dvira s nustos važiavęs ir

k trupu  pavažiuos į priekį dėl inercijos. 

 Jūsų  saugumui  rekomenduojame  tvirtai  laiky  vairo  rankeną  abiem  rankomis.  Laikykite  du  pirštus  greta  stabdžių
rankenėlės, kad, esant reikalui, galėtumėte greitai stabdy .

 Paspaudus stabdžius, nutrūks elektros ekimas. Taip už krinamas važiavimo saugumas. Įsi kinkite, kad nkamai veikia
visos prietaiso funkcijos, prieš pradėdami važiuo . 


Stenkitės labai greitai neišjung  elektroninio greičio valdiklio, kad už krintumėte važiavimo saugumą
ir apsaugotumėte variklį ir bateriją nuo gedimų. 

Surinkimas
Priekinio purvasaugio surinkimas
Pritvir nkite priekinio purvasaugio tvir nimo laikiklį prie priekinės šakės, naudodami šešiakampius
M6×30 varžtus. Pridėję purvasaugį prie šakės, prisukite varžtus, kaip parodyta paveikslėlyje.
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Priekinio rato montavimas
1. Paėmę priekinį ratą, atlaisvinkite varžtą priekinėje stebulėje.
2. Išimkite juodą plas kinį laikiklį, esan  žemiau priekinės šakės. Įstatykite rato stebulę į šakės tvir nimo smeigę. 
3. Įstatykite varžtą į rato stebulę ir prisukite 15 mm veržliarakčiu (25-30 Nm sąsūkos momentas). Uždėkite dangtelį.
4. Tvir ndami varžtą prie stebulės, paspauskite žemyn priekinę šakę, kad priekinio rato stebulė gerai prisitvir ntų prie šakės. 

Priekinių stabdžių montavimas
1. Prijunkite rotorių prie stebulės.

a. Atskirkite ratą nuo dviračio. Pritvir nkite rotorių prie stebulės pridedamais „Torx“ varžtais ir prisukite T25 „Torx“
veržliarakčiu. Sąsūkos momentas turėtų bū  6,2 Nm.

b.  Žiūrint  iš pusės  su „Tektro“ logo pu,  rotorius turėtų suk s ta pačia kryp mi, kaip ratas.  Prisukite rotoriaus
varžtą, tada prijunkite ratą prie priekinės šakės. Atkreipkite dėmesį: prijunkite rotorių taip, kad sukimosi kryp
žyminčios rodyklės būtų nukreiptos rato judėjimo į priekį kryp mi. 

2. Prijunkite adapterį ir stabdžių kaladėles. 

a. Prijunkite nkamą adapterį  prie stabdžių kaladėlių.  Įstatykite 5 mm varžtus į  dvi  adapterio skylutes.  Kol kas
neužsukite.

b. Pritvir nkite  stabdžių  kaladėlių  korpusą  ir  adapterį  prie  dviračio  rėmo/šakės,  pridėdami  griovelį  stabdžių
kaladėlėse virš rotoriaus. Adapterio tvir nimo skylutės turėtų bū  už rėmo/šakės tvir nimo skylučių stebulės
pusėje.  Įstatykite  ir  užsukite  du 5  mm „Allen“  varžtus  į  apa nę ir  viršu nę skylutes  šakėje/rėme.  Galu nis
sąsūkos momentas turėtų bū  6-8 Nm.

c. Rotorius turėtų bū  centre tarp diskinių stabdžių kaladėlių. Įsukite du varžtus, kad
pritvir ntumėte kaladėles prie adapterio.  Norėdami pakoreguo  kaladėlių padė ,
atlaisvinkite  šiuos  varžtus  ir  pajudinkite  kaladėles  taip,  kad  jos  išsilygiuotų  su
rotoriumi, tada užveržkite varžtus. Galu nis sąsūkos momentas turėtų bū  6-8 Nm.

3. Prijunkite stabdžių žarnelę.
a. Įstatykite žarnelę per žarnelės adapterio cilindrą ant stabdžių.
b. Įsi kinkite,  kad  žarnelės  korpusas  yra  gerai  prisitvir nęs  prie  cilindro.  Įstatykite

žarnelės galą į stabdžių sklendę. Prisukite varžtą. Galu nis sąsūkos momentas turėtų bū  6-8 Nm.

c.
Pareguliuokite  stabdžių  rankenėlės  varžtą,  kad  pritvir ntumėte  ar  atlaisvintumėte  stabdžių
žarnelę. Atkreipkite dėmesį: palikite ne daugiau kaip 20 mm žarnelės virš inkarinio varžto.
Sulankstomos dviračio rankenėlės montavimas

 Išimkite rankenėlę ir nuimkite apsaugines pakuotės medžiagas.
 Įstatykite  rankenėlės  vamzdį  į  priekinės  šakės  laikiklį.  Pareguliuokite  kryp  ir

tvir nimą.
 Prisukite tvir nimo varžtą (12 Nm sąsūkos momentas).
 Už krinkite, kad rankenėlės vamzdis ir besilankstančios dalys užsifiksavo.
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Pedalų, padangų ir elektrinio variklio ju klių reguliavimas
1. Prijunkite ir sureguliuokite pedalus.

 Išimkite  pedalus  iš  pakavimo  dėžės.  Padėkite  pedalą,  pažymėtą  L  raide,  kairėje  dviračio  pusėje,  o  pedalą,
pažymėtą R raide, - dešinėje pusėje. 

 Prijunkite dešinį pedalą prie švais klio, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę.
2. Pa krinkite ir sureguliuokite padangų slėgį.

 Palaikykite nkamą padangų slėgį. Maksimalus padangos slėgis – tai žemu nė maksimalaus rekomenduojamo
padangos ar ratlankio slėgio riba. Važiuojant dviračiu, padanga su žeme liečiasi maždaug 10 cm ilgio atkarpa.

2.8-4.6 kgf/cm² 280-460 kpa (40-66 PSI)
3. Sureguliuokite važiavimo pagalbos ju klį.

 Atstumas tarp ju klio ir diskelio turėtų bū  3-5 mm.
 Prijunkite ju klį grandinės žiedo pusėje, kad, judant į priekį, veiktų elektros variklio pagalbos režimas.

Surinkimo reikalavimai
Norėdami už krin  važiavimo saugumą ir nkamą prietaiso veikimą, laikykitės svarbiausių varžtų tvir nimo reikalavimų.

Detalės varžtai Standar nis sukimo momentas, Nm
Vairas 6–8 Nm
Balnelis 18–20 Nm
Priekinis ratas Atpalaidavimo sistema
Galinis ratas 40–45 Nm
Galinė pakaba 5–7 Nm

Naudojimas ir reguliavimas
Trumpas įvadas į PAS
PAS (Pedal Assist System) – tai automa nė važiavimo pagalbos sistema, kai elektra ekiama, ne reguliuojant droselį, bet minant
pedalus. Ju klis automa škai nustato važiavimo grei  ir reguliuoja variklį, taip palengvinant važiavimą. 
Prietaisas turi 5 važiavimo pagalbos lygius. Reguliuokite juos, spausdami „+“ ir „-“. Maksimalus galimas grei s – 25 km/h.

Paspauskite įjungimo mygtuką. Paspauskite ir palaikykite „+“ 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintą ir/ar ekranėlį.
Viršu niame dešiniame ekranėlio kampe matysite žibinto įjungimo/išjungimo statusą.

Įkrovimas
Kadangi transportuojant ir laikant gamykloje pagamintą dvira , baterija gali šiek ek išsikrau , rekomenduojame įkrau  dviračio
bateriją,  prieš  pirmą  kartą  naudojant  prietaisą.  Naudokite  dviračiui  skirtą  specialių  įkroviklį,  kad  neapgadintumėte  baterijos.
Priešingu atveju rizikuojate sukel  gaisrą, gali kil  pavojus sveikatai. Tokiu atveju negalios gamintojo garan ja. 
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Baterijos prijungimas ir nuėmimas
 Prijunkite viduryje montuojamą bateriją.

Pastatykite elektrinį dvira . Įsi kinkite, kad raktas yra prijungtas prie baterijų bloko. Išlygiuokite griovelį už baterijų bloko ir baterijų
korpuso  tvir nimo  šliaužiklį.  Įstatykite  baterijas  į  korpusą  iki  pat  apačios.  Atsargiai  įstatykite  raktą  ir  pasukite  pagal  laikrodžio
rodyklę, kad rakto cilindras patektų į baterijų dėžės šliaužiklio skylutę, tada išimkite raktą.

Pastatykite  dvira .  Įstatykite  raktą  ir  paspauskite,  pasukdami  prieš  laikrodžio  rodyklę.  Rakto cilindras  turėtų atsipalaiduo  nuo
baterijų dėžės šliaužiklio. Tada laikykite rankenėlę baterijų bloko viršuje, kad jį ištrauktumėte kartu su šliaužikliu. 

Krovimo žingsniai ir metodai
1. Jeigu bateriją reikia įkrau , pa krinkite baterijos krovimo įtampą ir įsi kinkite, kad ji sutampa su Jūsų namuose ekiamos

elektros srovės įtampa. Naudokite k originalų įkroviklį. Priešingu atveju rizikuojate sukel  nelaimingą atsi kimą.

2. Įstatykite įkroviklio laidą į baterijų skyrelio angą. Atsižvelkite į kištuko kryp . Netraukite ir neišjunkite per jėgą. 
3. Įstatykite  įkroviklio  kištuką  į  namuose  esančią  kintamosios  srovės  rozetę.  Saugokite  rozetę  ir  prietaisą  nuo  vandens.

Neleiskite, kad ant rankų būtų vandens, priešingu atveju gali nukrės  elektros šokas.

4. Pa krinkite krovimo indikatorių.  Kai  indikatorius dega raudona šviesa,  tai  reiškia, kad baterija kraunasi.  Kai  dega žalia
lemputės šviesa, tai reiškia, kad krovimas baigtas.

5. Krovimui pasibaigus, ištraukite įkroviklio kištuką iš sieninės rozetės.
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Dėmesio:
 Įsi kinkite, kad naudojate originalų gamintojo įkroviklį.
 Kištukas turėtų gerai įsistaty  ir nebū  atsipalaidavęs.
 Baterijų blokas pasikraus per 6-8 val. Naudokite k taip, kaip aprašyta instrukcijose. Laikykite įkroviklį ten, kur jo negalėtų

pasiek  vaikai.
 Nekraukite prietaiso ten, kur ant jo lytų lietus.
 A džiai pa krinkite, ar nominali įkroviklio įeinančios srovės įtampa sutampa su namuose ekiamos srovės įtampa.
 Galite krau  bateriją esiai ant dviračio arba nuim  nuo dviračio ir krau  uždarose patalpose ir kitose tam nkamose

vietose.
 Prijunkite įkroviklio laidą prie baterijos krovimo lizdo. Tada įstatykite įkroviklio kištuką į kintamosios srovės rozetę.
 Jei dega baterijos ir įkroviklio indikatoriaus lemputės, tai reiškia, kad vyksta įkrovimas.
 Baigę krau , išjunkite įkroviklio kištuką. Baterijoms pasikrau  reikės 6-8 val. Kai degs nebe raudona, bet žalia indikatoriaus

lemputė, žinosite, kad baterijos visiškai pasikrovė.
Pirmą  kartą  kraunant  prietaisą,  krovimas  gali  užtruk  8-9  val.  Vėliau  galėsite  įkrau  baterijas,  net  jeigu  jos  nebus  visiškai
išsikrovusios. Bendrieji krovimo principai:

 Kraukite baterijas erdvioje vietoje, vengdami aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir atviros ugnies. Aukšta temperatūra
ir drėgmė gali pakenk  baterijų ir įkroviklio komponentams ir netgi tap  sprogimo priežas mi. 

 Pernelyg ilgai nekraukite baterijos, nes sutrumpės jos tarnavimo trukmė.
 Baterijai visiškai pasikrovus, ištraukite įkroviklio laidą.
 Jeigu baterija buvo ilgai nenaudojama, iškraukite bateriją, kol liks 50%. Kraukite bateriją maždaug kartą per mėnesį. 

Greito atvėrimo užrakto sistema
Balnelio greito atvėrimo užrakto sistema

1. Atverkite atrakinimo rankenėlę iki OPEN (atvėrimo) padė es.
2. Pasukite veržlę pagal laikrodžio rodyklę taip, kad ji liestųsi prie balnelio gnybto. Tuomet pasukite pusę arba visą ratą prieš

laikrodžio rodyklę. Pastumkite greito atvėrimo rankenėlę iki užvėrimo padė es.

3. Pajudinkite balnelį ir viršu nę jo laikiklio dalį. Jeigu balnelis juda, įsi kinkite, ar užsifiksavo balnelio užraktas. Jeigu reikia,
pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus.

Dviračio sulankstymas
1. Pasukite juodą greito atvėrimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.
2. Žemyn patraukite rankenėlę ir atgal pasukite vamzdį.
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3. Pirmiausia pasukite juodą rankenėlę, tada sidabrinę.
4. Pasukite priekinę rėmo dalį į kairę.

Atšvaitų ir žibintų sistema
Atšvaitų sistema – tai  atšvaitai  ant  ratlankio,  dviračio  priekio ir  galo,  taip  pat rekomenduojami  atšvaitai  ant  kuprinės,  šalmo ir
drabužių. Žibintų sistema – tai priekinės ir  galinės lempos. Jos padės važiuo  tamsiu paros metu ir  išveng  pėsčiųjų ir  mašinų.
Laikykitės vie nių teisės normų ir standartų reikalaujamų atšvaitų ir žibintų naudojimo taisyklių.

Aukščio reguliavimas
Galite  reguliuo  dviračio  aukš ,  atsižvelgdami  į  važiavimo  įpročius,  tačiau  neleiskite,  kad  matytųsi  saugaus  aukščio  žymeklis.
Priešingu atveju rizikuojate smarkiai susižeis . 
Norėdami pakeis  vamzdžio aukš , atlaisvinkite varžtą vamzdžio viduryje. Pakelkite vamzdį ek, kiek reikia, bet taip, kad nesimatytų
saugumo žymeklis. Užsukite varžtą.
Balnelio padė s
Sėdėdami ant balnelio, turėtumėte galė  pasiek  pedalą kulnu ir iš es  kojas. Tai – op mali balnelio padė s. Jeigu galite pasiek
pedalą  k  pirštų galais  arba negalite iš es  kojų,  galite pavarg  ar  susižeis ,  taigi  rekomenduojame pakeis  balnelio  vamzdžio
aukš . Balnelio  vamzdis turi  MAX aukščio žymą – tai  saugumo žymeklis,  kurio  įprastai  neturėtų maty s.  Ne nkamai naudojant
prietaisą, rizikuojate smarkiai susižeis . 

Balnelio kampas: kad nenukristumėte į priekį, važiuodami dviračiu, priekinė balnelio dalis turėtų žiūrė  į viršų. Galite pareguliuo
priekinę ir galinę balnelio padė  priklausomai nuo pageidaujamo aukščio.
Minimalus balnelio aukš s: atverkite greito atvėrimo rankenėlę (OPEN). Nustatykite žemiausią balnelio padė , pasirinkę žemiausią
vamzdelio padė  (ten, kur jis daugiau nebejuda). 
Maksimalus balnelio aukš s: atverkite greito atvėrimo rankenėlę (OPEN). Pakelkite balnelio vamzdį iki viršaus taip, kad nesimatytų
saugumo žymos. Tai – maksimalus balnelio aukš s.
Matavimo metodas: padėkite dvira  statmenai žemei. Atstumas tarp aukščiausios lenkto balnelio paviršiaus dalies ir žemės – tai
balnelio aukš s. 

Stabdžių sistema
Stabdžių  sistema  –  nepaprastai  svarbus  kiekvieno  dviračio

komponentas,  leidžian s  už krin  važiavimo  saugumą.  Prieš  važiuodami
dviračiu, įsi kinkite, kad supratote, kaip veikia stabdžių sistema. Apžiūrėkite, ar
stabdžiai nėra pažeis  ir ar nereikia jų reguliuo .
Smarkiai  nespauskite  stabdžių,  nes  užsikirtus  ratams,  dvira s  pradės  judė
horizontaliai,  taigi  gali  kil  grėsmė  Jūsų  saugumui  ir  pailgės  stabdymo
atstumas. Taigi rekomenduojame naudo  stabdžius visų pirma dviračio greičiui
reguliuo .
Stabdžių sistemą sudaro stabdžių rankenėlė, stabdžiai (diskiniai, V ir kitų pų) bei stabdžių žarnelė.
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Stabdžių rankenėlės struktūra pavaizduota paveikslėlyje. Kairė stabdžių rankenėlė valdo galinį stabdį, o dešinė – priekinį. Stabdžių
žarnelės ilgis turėtų bū  maždaug pusė atstumo tarp stabdžių rankenėlės ir vairo rankenėlės. 

Hidraulinių diskinių stabdžių montavimas
1. Įstatykite stabdžių diskelį į stebulę ar variklio tvir nimo angą. Įstatykite diskelio varžtus.
2. Prisukite stabdžių diskelio varžtus paveikslėlyje parodyta tvarka.

3. Pritvir nkite stabdžių tvir nimo laikiklį prie šakės ar rėmo ir prisukite varžtais. Prijunkite stabdžių žarnelę prie stabdžių
rankenėlės, kaip parodyta.

4. Prisukite tvir nimo varžtą, laikydami žarnelę.

Stabdžių sistemos naudojimas:
 Jeigu atstumas tarp stabdžių ir ratlankio yra per didelis, jį galima pareguliuo , naudojant stabdžių rankenėlę arba gnybtą.
 Jeigu stabdžiai ar jų žarnelė yra nusidėvėję, pakeiskite šias detales naujomis, kad už krintumėte važiavimo saugumą.
 Jeigu  važiuojate  drėgnu  oru,  stabdžių  veikimas  susilpnės,  taigi  palikite  pakankamą atstumą  stabdymui  ir  sumažinkite

važiavimo grei .
 Netepkite stabdžių diskelių aliejumi, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.
 Jeigu įplyšo stabdžių žarnelė, kė na, kad ji visiškai suplyš. Tai gali bū  labai pavojinga, taigi pakeiskite šią detalę nauja. 

Greičio valdymo sistema
Greičio valdymo sistema leidžia parink  grei  pagal važiavimo paviršių ir vėjo kryp  bei dvira ninko pajėgumus. Greičio valdymo
sistemą sudaro pavarų perjungimo sistema, priekinis ir galinis purvasaugiai, grandinės plokštė, smagra s ir pavarų kabeliai. 

Prietaiso pavarų perjungimo sistema yra diskinio po, kaip parodyta. Kairė rankenėlė valdo priekį, dešinė – galą. Šią sistemą sudaro
priekinė ir galinė dalis. Jeigu pavarų perjungimo kabeliai yra per daug atsipalaidavę arba įsitempę, taip pat jeigu greičio valdiklis

nkamai neveikia arba nukrenta grandinė, galite pareguliuo  H ir L varžtus.
H varžtas: grandinei pasiekus didžiausią diską, grandinė nukris, ir varžtas užsiblokuos.  Jeigu grandinė yra per daug įsitempusi,  ji
nepasieks  didžiausio  disko.  L  varžtas:  jeigu grandinė nukrenta,  L varžtas gali  užsiblokuo .  Jeigu ji  yra  per  daug įsitempusi,  gali
nepavyk  sumažin  greičio. Taigi sureguliuokite H ir L varžtų padė s. 
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Jeigu grandinė išsitemps ir peršoks grandinės ratuką, tai gali turė  neigiamos įtakos važiavimo saugumui. Tokiu atveju pareguliuokite
grandinės padė . Norėdami nustaty  grandinės ilgį, nustatykite žemiausią pavarą (mažiausią grandinės žiedo dantuką). Pa krinkite,
ar grandinė yra nukarusi daugiau kaip 15 mm (žr. pav.). Tokiu atveju grandinė yra per ilga ir ją reikėtų sutrumpin , kad galėtumėte
maksimaliai išnaudo  prietaiso galimybes.
Greičio valdymo sistemos naudojimo principai:

 Keičiant grei , neminkite į priešingą pusę, kad nenukristų grandinė.
 Stenkitės staigiai nekeis  greičio ir pavarų.
 Jeigu ilgai nenaudojate dviračio, uždėkite grandinę ant mažiausio smagračio ir grandinės žiedo dantuko, kad išvengtumėte

nusidėvėjimo.
 Reguliariai valykite, nušluostykite ir patepkite nkamais aliejukais ir tepalais grandinę, grandinės diską, smagra  ir pavarų

sistemą. Atsižvelkite į lentelės rekomendacijas:

Pedalai Kas 6 mėn. 4 aliejaus lašai ten, kur pedalo ašis jungiasi su pedalu

Grandinė Kas 6 mėn. 1 aliejaus lašas ant kiekvienos grandinės jung es

Variklis Kas 1 m. Kreipkitės į profesionalą

Vibracijų slopinimas
Vibracijų slopinimo sistema padeda palaiky  padangų kontaktą su žeme, kai važiuojama nelygiu keliu, taip už krinant važiavimo
patogumą.

Priežiūra
Reguliari dviračio apžiūra prieš naudojant
Prijunkite baterijų dėžutę baterijų tvir nimo vietoje. Prijunkite elektros ekimą ir pa krinkite, ar jis vyksta įprastai.
A džiai perskaitykite saugaus prietaiso naudojimo taisykles, pateiktas naudotojo vadovo pradžioje.
Pa krinkite, ar gerai veikia pavarų perjungimo rankenėlės ir ar yra lengva jas perjung .
Pa krinkite,  ar  nkamai  veikia  stabdžiai  ir  ar  jie  nėra  nusidėvėję  (stabdymo atstumas  ant  sauso  paviršiaus  –  4  m;  ant  šlapio
paviršiaus – 15 m).
Kasdienis naudojimas ir apžiūra
Kasdien naudojant elektrinį dvira , kė na, kad daugelis mechaninių ir elektrinių dalių nusidėvės. Varžtai ir kitos tvir nimo detalės
yra  lengvai  pametami,  o  tai  gali  turė  neigiamos įtakos prietaiso  veikimui.  Detalėms nusidėvėjus  ar  jas pametus,  kė na,  kad
prietaisas  suges.  Taip  pat  sumažės  prietaiso  naudojimo saugumas.  Taigi  labai  svarbu  reguliariai  apžiūrė  ir  nkamai  prižiūrė
prietaisą.
Priežiūra
Norėdami už krin  važiavimo saugumą, reguliariai krinkite, ar nkamai veikia visos elektrinės detalės, ar neatsipalaidavo kabeliai
ir ar nesugedo mechaniniai prietaiso elementai. Reguliariai valykite, nušluostykite ir patepkite specialiais aliejais grandinę, grandinės
žiedą, smagra  ir pavarų perjungimo mechanizmus. Dėl aliejų ir tepalų nkamumo pasikonsultuokite su pardavėju. Taip už krinsite
puikų visų detalių tarnavimą. 
Kaip ir  visos  mechaninės  detalės  ir  prietaisai,  dvira s ilgainiui  nusidėvi. Įvairios medžiagos ir  komponentai  skir ngai  reaguoja į
nusidėvėjimą. Atėjus detalės tarnavimo laiko pabaigai, ji gali staiga suges , taip sukeldama pavojų dvira ninkui. Įskilimai, įbrėžimai ir
spalvos paki mai gali reikš , kad detalės tarnavimo laikas artėja prie pabaigos ir reikėtų ją pakeis  nauja.

Važiavimo įgūdžiai 
Tinkama važiavimo padė s ir laikysena – saugaus važiavimo pagrindas. Važiavimo padė s yra susijusi su dvira ninko ūgiu ir kūno
padė mi ir gali turė  įtakos tam, kaip saugiai ir už krintai yra valdomi stabdžiai ir vairas. Taigi nkama laikysena yra nepaprastai
svarbi važiavimo saugumui už krin .
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Saugaus važiavimo įgūdžiai
Pareguliuokite judančias prietaiso dalis, kad pritaikytumėte dvira  savo ūgiui. Pakeiskite balnelio padė  taip, kad galėtumėte kulnu
lengvai pasiek  pedalus ir iš es  kojas. Pareguliuokite vairo kryp  ir aukš . Įprastai vairo rankenos turėtų bū  maždaug 30-50 mm
aukščiau negu balnelis. Jeigu rankenėlė yra plokščio po arba nusukta žemyn, ji turėtų bū  tokiame pačiame aukštyje kaip sėdynė.
Pakeitę vairo aukš , jį užfiksuokite. 
Sėdėjimo  poza:  svoris  turėtų  bū  paskirstytas  ant  vairo  rankenos  ir  pedalų.  Nesutelkite  viso  svorio  dviračio  priekyje,  kad
išvengtumėte klubų skausmo. 
Pėdos turėtų bū  pedalo viduryje ir paraleliai dviračio centrui. Stenkitės palaiky  pastovų grei , kitaip greitai pavargsite. Pakeitus
pavarą, sulėtės grei s, taip sutaupant jėgų ir už krinant važiavimo patogumą. 
Sumažinkite grei , jeigu važiuojate į kalną, nelygiu keliu, prieš vėją arba jeigu esate pavargę. 
Jeigu reikia staigiai stabdy , pirmiausia paspauskite galinį stabdį, tada priekinį stabdį. Jeigu stabdymo atstumas yra pakankamas,
dvira s  saugiai  sustos.  Tačiau  jeigu  stabdysite  pernelyg  staigiai,  rizikuojate  nukris  per  dviračio  priekį.  Geriausia  stabdy  su
pertrūkiais, kad išvengtumėte šios problemos. Jeigu važiuojate lie ngu oru, numatykite ilgesnį stabdymo atstumą, kad galėtumėte
saugiai susto , ir sumažinkite grei .

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Neišeina pakeis  greičio arba 
per mažas maksimalus grei s

 Žema baterijos įtampa.
 Droselio arba valdiklio gedimas.

 Pilnai įkraukite bateriją.
 Kreipkitės į servisą.

Įjungus prietaisą neveikia 
variklis.

 Droselio gedimas.
 Užrakto gedimas arba nėra kontakto.

 Kreipkitės į servisą.
 Nuvalykite kontaktus.

Per trumpas nuvažiuojamas 
atstumas.

 Žemas padangų slėgis.
 Nepakankama baterijos įkrova
 Įkroviklio gedimas, pažeista ar 

a tarnavusi baterija.

 Pripūskite padangas.
 Pilnai įkraukite bateriją.
 Kreipkitės į servisą.

Įkroviklis neveikia.  Įkroviklio laidai atsipalaidavę ar 
pažeis .

 Kreipkitės į servisą.

Nėra pagalbos mynimui.  Ju klio gedimas.
 Laido gedimas.

 Kreipkitės į servisą.

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:

 Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
 Prietaisas yra ne nkamai surinktas arba ne nkamai prižiūrimas.
 Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
 Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
 Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
 Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
 Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
 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 garan nės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą 
išspręs , o jei jos išspręs  nepavyksta, prietaisą reikia atsiųs , 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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