
ELEKTRINIS PASPIRTUKAS
BEASTER SCOOTER BS15PRO

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prašome a džiai perskaity  šias naudojimo instrukcijas ir laiky s jose pateikiamų perspėjimų,
kad  galėtumėte  prietaisą  naudo  nkamai.  Naudokite  prietaisą  k  pagal  paskir .  Perskaitę  pasilikite  šias  instrukcijas  atei es
naudojimui.

DĖMESIO:  laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir
įstatymų.  Produkto  gamintojas  neatsako  už  žalą,  pa rtą  nesaugiai  naudojant  prietaisą.  Vartotojas  turėtų
vadovau s Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2017-08-30 parengtais dviračių transporto priemonių
vairuotojų atmin nės reikalavimais.

DĖMESIO: važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).
ATSARGIAI!  Jeigu elektrinio paspirtuko įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai,  jas išimkite naudodami k medinius arba
plas kinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilak nis serviso pa krinimas kas 6 mėn.
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsi kinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir nkamai veikia.

Sudedamosios dalys

1. Dešinioji rankena.
2. Rak nis jungiklis.
3. Vieno/dviejų variklių mygtukas.
4. Funkcijų valdiklis.
5. Kairioji rankena.
6. Vairo stovas.
7. Priekinis ratas su varikliu.
8. Aliuminio pagrindas.
9. Galinis žibintas.
10. Galinis purvasaugis.
11. Galinis ratas su varikliu.
12. Galinis amor zatorius.
13. Atraminė kojelė.

14. Rėmas.
15. Kairioji stabdžių rankenėlė.
16. LCD ekranėlis.
17. Reguliuojamas vairo aukš s.
18. Dešinioji stabdžių rankenėlė.
19. Priekinis žibintas.
20. Priekinis purvasaugis.
21. Priekinis amor zatorius.
22. Diskiniai stabdžiai (140 mm).
23. Stabdžių suportas.
24. Įkrovimo jung s.
25. Diskiniai stabdžiai (140 mm).
26. Stabdžių suportas.

1



1. Žibintų mygtukas.
2. Garsinio signalo mygtukas.
3. ECO režimo mygtukas.
4. Vieno/dviejų variklių mygtukas.

1. Rak nis jungiklis.
2. Akceleratorius.
3. Įjungimo mygtukas.

1.
1.
1.
1.
1.

Įkrovimo jung s.

Pradėjimas naudo
 Išpakuokite paspirtuką ir atlenkite. Pasukite rak nį jungiklį, tada ilgai paspauskite įjungimo mygtuką 3 s. Prietaisas įsijungs.
 Spaudžiant akceleratorių, prietaisas pradės važiuo .
 Spauskite raudoną mygtuką, kad paleistumėte galinį variklį; atstatykite raudoną mygtuką, kad priekinis ir galinis varikliai

veiktų kartu.
 Spauskite  geltoną  mygtuką,  kad  paleistumėte  prietaisą  važiuo  vidu niu  greičiu;  atstatykite  geltoną  mygtuką,  kad

paspirtukas važiuotų pilnu greičiu.
 Prieš pirmą naudojimą prietaisą bū na pilnai įkrau . Ilgesnį laiką nenaudojant prietaisą, jį reikia įkrau  kas 30 d.
 Įkrovimo metu indikatoriaus lemputė švies raudonai. Jai pasikeitus į žalią, tai  reiškia, kad baterija pilnai įkrauta. Galite

atjung  įkroviklį. Nekraukite prietaiso per ilgai. Nepalikite krau s per nak .

Ekranėlis ir prietaiso reguliavimas

Mygtukai
Yra du mygtukai:  ĮJUNGIMO ir pasirinkimo (MODE).

Naudojimas
Ilgai paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. Baterijos įkrovimo lygmuo ir grei s rodomi iškart, atsižvelgiant į el. paspirtuko 
veikimo būseną. Kelionės kilometražas ir bendras kilometražas rodomi po pasirinkimo.

Jeigu sąsaja rodo CA 2:00, tai reiškia atgalinio laikmačio režimą.

Trumpai paspauskite MODE, kad pakeistumėte ekrane rodomą veikimo trukmę (TIME), vienos kelionės kilometražą (TRIP), bendrą 
kilometražą (ODO), likęs kilometražas (DST), baterijos įtampą (VOL), likęs laikas iki mai nimo atjungimo (CA 2:00) ir kt.

Ilgai paspauskite MODE, kad ištrintumėte vienos kelionės kilometražą (TRIP).
Trumpai paspaudus ĮJUNGIMĄ pamatysite pavarą, tada paspauskite MODE. Juo pakeisite pavaras: 1 – mažas, 2 – vidu nis, 3 – 
didelis grei s.

Vienu metu spaudžiant ĮJUNGIMAS ir MODE aktyvuosite paspirtuko parametrų nustatymo funkciją.

Aktyvavus parametrų nustatymo langą, trumpai spaudžiant mygtuką MODE galėsite keis  P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 ir P9 
parink s:
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P0 – ratų skersmens parametrai. Spauskite ĮJUNGIMAS, kad matytumėte parink es parametrus. Spauskite MODE parametro 
pakei mui į priekį arba ĮJUNGIMAS – atgal. Pasirinkus parametrą, langas po kelių sekundžių automa škai išsijungs pats.

P1 – per žemos įtampos parametrai. Spauskite ĮJUNGIMAS, kad matytumėte parink es parametrus. 315 reiškia, kad per žema 
įtampa yra 31,5 V. Norėdami pakeis , spauskite įjungimą arba MODE.

P2 – magne nių variklio polių poros parametrai. Norėdami pakeis , spauskite įjungimą arba MODE.

P3 – greičio signalo parametrai. Rodys: 0 arba 1. Išorinio greičio ju klio signalas – 1.

P4 – kilometrų / mylių parametrai. Spauskite ĮJUNGIMAS, kad matytumėte parink es parametrus. Jis rodys 0 arba 1. Jeigu 
pasirenkamas 0, tai reiškia km / val.  Jeigu pasirenkamas 1, tai reiškia mylias / val.

P5 – nulinio / nenulinio paleidimo parametrai. Spauskite ĮJUNGIMAS, kad matytumėte parink es parametrus. Jis rodys 0 arba 1. 
Jeigu pasirenkamas 0, tai nulinį paleidimą. Jeigu pasirenkamas 1, matysite „PAS“ tai reiškia nenulinį paleidimą (pradėsite važiuo  k 
atsispyrę).

P6 – pastovaus greičio įjungimo parametrai (Cruise). Spauskite ĮJUNGIMAS, kad matytumėte parink es parametrus. Jis rodys 0 
arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia, kad pastovaus greičio palaikymas išjungtas, o 1 reiškia pastovaus greičio palaikymą.

P7 –  startavimo greičio nustatymo parametrai. Spauskite ĮJUNGIMAS, kad matytumėte parink es parametrus. Jis rodys 0 arba 1. 
Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia lėtą startavimą, o 1 reiškia greitą startavimą. 

P8 – maksimalaus greičio ribojimas. Maksimalaus elektrinio paspirtuko greičio procen nė išraiška. 100 – 100% maksimalus grei s. 
Mažinant procentus, mažėja maksimalus paspirtuko grei s.

P9 – stabdžių jautrumas. Jei šis parametras yra keičiamas, tai jis gali bū  reguliuojamas 0 – 1 – 2 diapazone.

Galimi gedimai žymimi šiomis ikonėlėmis:

 Stabdžių sistemos gedimas.

Variklio gedimas.

 Vairo gedimas

 Valdiklio gedimas

Ilgai paspauskite ĮJUNGIMĄ, kad išjungtumėte.

Surinkimas
Išlankstymas

1. Norėdami atlenk  prietaisą, paspauskite svirtelę (1) žemyn
2. Tuomet stumkite vairą į viršų kaip parodyta
3. Atlenkę paspauskite raudoną sulenkimo svirtelę, kol jį įeis į parodytą poziciją. 
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Sulankstymas

1. Norėdami sulanksty  prietaisą, paspauskite raudoną sulenkimo svirtelę žemyn.
2. Tuomet spauskite šoninę svirtelę žemyn kaip parodyta.
3. Lenkite paspirtuką per tam skirtą vietą, kol vairas pasieks galinį bamperį.

Vairo tvir nimas

1. Įstatykite aliuminį rankenų pagrindą į teleskopinį vamzdį ir išlygiuokite ver kaliai kaip parodyta.
2. Priveržkite varžtus abiejose pusėse šešiakampiu raktu. Įsi kinkite, kad gerai priveržėte prieš važiuodami.

Naudojimas
1. Naudokite prietaisą k ant lygaus paviršiaus.
2. Paruoškite prietaisą naudojimui pagal šias instrukcijas.
3. Nustatykite norimą patogų vairo aukš .
4. Paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką.
5. Viena koja stovėkite ant paspirtuko, o kita pasispirkite atgal.
6. Lengvai paspauskite droselį. Pradėjus važiuo , užkelkite abi kojas ant paspirtuko.
7. Atleiskite droselį, norėdami sumažin  grei .
8. Norėdami stabdy , spauskite stabdžių rankenėlę. Nespauskite stabdžių rankenėlės labai labai s priai. Stodami nukelkite

vieną koją ant žemės ir švelniai sustabdykite paspirtuką.
DĖMESIO: nenaudokite prietaiso lyjant. Nesant galimybės nenaudo  prietaiso lyjant, važiuokite per lietų ne didesniu nei
10 km/val. greičiu ir s priai nestabdykite, nes galite paslys .

Perspėjimai

Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas. Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudo  ne daugiau kaip vienas
žmogus.

Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję k vieną koją.
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Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg. Nevažiuokite, išgėrę alkoholio ar vartodami tam krus vaistus.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos,
naudodami prietaisą.

Būkite ypač a dūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra
purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias,

taip pat sutemus.

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis. Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse. Norėdami
sužino , kur galite važiuo  prietaisu, vadovaukitės vie nių teisės

normų reikalavimais.

Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo. Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais. 

Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko. Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.

Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždarose
patalpose.

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.

Rinkitės saugų grei , kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate
dideliu greičiu, naudokite stabdžius.

Nevažiuokite greitai laiptais, šaligatvio krašteliu ar per greičio
ribojimo kalnelius.
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Stenkitės ratukais nekliudy  pašalinių daiktų. Nelieskite prietaiso variklio, baigę važiuo , nes galite
nusidegin .

Priežiūra ir laikymas
1. Norėdami nuvaly  dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę.
2. Nenaudokite valymui alkoholio, s prių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeis  prietaisą.
3. Valydami prietaisą įsi kinkite, kad jis yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
4. Neplaukite ir nepurkškite prietaiso vandeniu.
5. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje.
6. Nepalikite ilgesniam laikui lauke.
7. Venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

Baterija ir jos Įkrovimas  

1. Įkrovimo jung s parodyta paveikslėlyje (1).
2. Prietaise yra integruota ličio jonų baterija ir specialiu įkrovikliu. Nenaudokite kitų gamintojų baterijų ir įkroviklių.
3. Nelieskite baterijų kontaktų, neardykite jų. Už krinkite, kad prie baterijos kontaktų nesiliestų metaliniai daiktai, nes tai gali

sukel  trumpąjį sujungimą.
4. Bateriją galima įkrau  bet kuriuo metu. Pasirūpinkite, kad baterija visuomet būtų įkrauta – tai prailgins prietaiso tarnavimo

laiką. Jei prietaisas nenaudojamas ilgiau nei mėnesį – įkraukite bateriją.
5. Įkroviklio lempučių reikšmės: raudona – vyksta įkrovimas; žalia – baterija visiškai įkrauta (geriausia įkrova pasiekiama, kai žalia

lemputė šviečia 2 val.). Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą bū ną įkrau  mažiausiai 7–8 val.
Svarbu: Baterijos veikimas bus efektyviausias kambario temperatūroje, o mažės temperatūrai krentant žemiau 0°C. Saugokite
įkrovimo jung  nuo drėgmės. Saugokite įkroviklį ir laidą nuo karščio ir ugnies šal nių. Netraukite laido suėmę už kištuko.

DĖMESIO: įkraunant bateriją nepalik  prietaiso be priežiūros (ypač nak ). Lyjant lietui prietaiso nekraukite lauke.

Pagrindiniai techniniai parametrai
Galingumas 1200 W 
Maksimalus grei s iki 70 km/val.
Maksimalus atstumas iki 55 km
Maksimalus nuolydis 25°
Ekranėlis LCD
Įkrovimo laikas 7–8 val.
Rėmas Aliuminio lydinio
Įkroviklis AC 110–240 V, 50–60 Hz
Baterija Ličio jonų, 48 V, 18 Ah
Įkrovimo laikas 7–8 val.
Maksimali apkrova 120 kg
Svoris 30 kg
Stabdžiai Diskiniai
Padangos 25,4 cm
Matmenys 133 x 24 x 57 cm
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Įspėjimai, priežiūra ir 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.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Įspėjimai
1. Ne nkamai važiuojant / vairuojant gali įvyk  avarija arba galima susižalo .
2. Prieš naudojant el. paspirtuką, bū na perskaity  naudotojo vadovą ir išsiaiškin  visus jame esančius nurodymus, kad paspirtuku 
galėtumėte nkamai naudo s.
3. Ne nkamas vadovavimasis šia instrukcija ir važiavimas gali baig s nukri mu nuo paspirtuko ir susižalojimu.
 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  apžiūrai.

GARANTINIAI TERMINAI: paspirtukui taikoma 24 mėn. garan ja, baterijai – 6 mėn. garan ja.
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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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