
ELEKTRINIS KARTINGAS BEASTER SCOOTER

BS306 
NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prašome a džiai perskaity  naudojimo instrukcijas ir kar ngą naudo  k pagal paskir . Prieš
naudojimą  susipažinkite  su  valdymu  ir  stabdymu.  Nuolat  nkamai  prižiūrėkite  kar ngą  kaip  nurodyta  instrukcijose,  kad
už krintumėte jo ilgaamžiškumą. Išsaugokite šias instrukcijas atei es naudojimui.

1. Svarbūs saugumo perspėjimai:
1. Draudžiama prietaisu važiuo  nelygiais, nuolaidžiais paviršiais, didesnėmis nei 10° įkalnėmis.
2. Laikykite prietaisą ne aukštesnėje nei 40°C ir ne žemesnėje nei -20°C temperatūroje.
3. Nestumkite įjungto prietaiso rankomis, prieš stumdami įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
4. Nenaudokite prietaiso lie ngomis sąlygomis, sningant, esant s priam vėjui ir slidžiai, purvinai kelio dangai.

SVARBU: Nenaudokite prietaiso per lietų. Neplaukite prietaiso su vandens srove.
DĖMESIO: sušlapus galinių ratų varikliui,  gali  įvyk  trumpasis sujungimas. Tokiu atveju niekada nebandykite vėl įkrau
baterijos, nes ji gali sprog  ar užsideg . Kreipkitės į servisą.

5. Nevažiuokite vietose, kur gali bū  degių dujų, daug garų, dulkių ir t. t.
6. Prietaiso negali naudo  asmenys iki 14 metų amžiaus be suaugusiųjų priežiūros.
7. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų atlik  prietaiso priežiūros ir valymo.
8. Naudodami prietaisą, visuomet dėvėkite galvos, alkūnių, kelių ir kt. apsaugas.
9. Prietaiso negali naudo  nuo alkoholio, vaistų apsvaigę asmenys, taip pat turintys psichinių, fizinių, ju minių sutrikimų.
10. Vairavimo metu niekada nea traukite kojos nuo stabdžio pedalo, kad prireikus visuomet galėtumėte susto . 
11. Niekada nebandykite keis , ardy , modifikuo  ar taisy  prietaiso. Esant bet kokiam gedimui kreipkitės į servisą.

DĖMESIO: pervežant prietaisą, nelaikykite jo mažoje uždaroje ertmėje, esant karštam orui, nes tai gali negrįžtamai pažeis
bateriją.

12. Neperleiskite prietaiso naudo s asmenims, kurie nėra supažindin  su naudojimo instrukcija ir saugumo reikalavimais.
13. Prieš kiekvieną važiavimą pa krinkite prietaiso dalis, ar nėra atsilaisvinusių dalių, kurias reikia priverž . Ypa ngas dėmesys

turi  bū  skirtas  vairui,  padangoms  ir  jų  nusidėvėjimo  pa krai.  Ap kus  pažeidimą  ar  gedimą,  nutraukite  prietaiso
naudojimą ir kreipkitės į servisą.

14. Laikykitės saugumo perspėjimų, nurodytų šiose instrukcijose. Naudokite prietaisą, laikydamiesi galiojančių eismo taisyklių
ir ypač atsargiai naudokite prietaisą viešose vietose, kur yra žmonių, visuomet juos praleiskite.

15. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminė , lies  ar išardy . Nelieskite
baterijos su metaliniais daiktais.

16. Pilnai  įkraukite bateriją  po kiekvieno prietaiso naudojimo.  Tai prailgins jos tarnavimo laiką.  Prieš kiekvieną naudojimą
įsi kinkite, kad baterija yra pilnai įkrauta.

17. Maksimalus prietaiso grei s gali siek  iki 28 km/val. Nesukite vairo staigiai, nekeiskite kryp es važiuodami dideliu greičiu.
DĖMESIO!  Jeigu  prietaiso  įkrovimo  jungtyje  yra  apsauginių  putų  likučiai,  jas  išimkite  naudodami  k  medinius  arba
plas kinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.

ATSARGIAI! Jeigu 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.

2. Perspėjimai:

Pasirūpinkite savo saugumu. Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas. Nenaudokite prietaiso lyjant.
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Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg. 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 teisės normų reikalavimais.

3. Naudojimas:
DĖMESIO: važiuodami dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas). Produkto pardavėjas
neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą.

1. Mokykitės  važiuo  tuščioje  ir  saugioje  vietoje  be  pašalinių  asmenų  ir  kliūčių,  kur  galėtumėte  susipažin  su  saugaus
važiavimo, greitėjimo, stabdymo, sukimo, sustojimo ir kitais veiksmais.

2. Įsi kinkite, kad dėvite apsaugas ir šalmą.
3. Įsėskite į kar ngą.
4. Paspauskite  START  įjungimo  mygtuką.  Prietaisas  įsijungs.  Pradėkite  važiuo  spausdami  ekceleratoriaus  pedalą.

Nespauskite per s priai, kol nesate įgudę. 
5. Norėdami susto , pirmiausia a traukite koją nuo akceleratoriaus pedalo ir  tuomet spauskite stabdžių pedalą.  Sustoję

išjunkite prietaisą START mygtuku.
6. Po naudojimo visuomet įkraukite prietaisą iki pilnos baterijos įkrovos.

Stabdžių ir akceleratoriaus pedalai.

Žalias mygtukas skirtas garsiniam signalui. Spauskite jį, norėdami ki ems eismo dalyviams praneš  apie galimą pavojų.
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 Viršu nis dešinysis mygtukas yra skirtas pavaroms perjung . Keiskite pavaras tarp I – II – III padėčių a nkamai iki 8 – 18 –
24 km/val. greičiui pasiek .

 Apa nis dešinysis mygtukas yra skirtas atbulinei pavarai perjung . Spauskite vėl, kad atjungtumėte į įprastą pavarą.
 Kairysis mygtukas yra START (įjungimo).

4. Sulankstymas:
Prietaisą galima sulanksty , kad užimtų mažiau vietos transportuojant ar laikant.
Sulankstymas:

1. Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
2. Traukite rankenėlę aukštyn (a darykite sulenkimo užraktą).
3. Sulenkite kar ngą.

Išlankstymas:
1. Traukite rankenėlę žemyn, kad atlaisvintumėte sulenkimo užraktą.
2. Išlankstykite kar ngą.
3. Prieš naudojimą įsi kinkite, kad kar ngas pilnai išlankstytas.

5. Į  krovimas:  
 Įkrovimo jung s yra po kairiuoju pedalu.
 Norėdami įkrau , nuimkite apsauginį dangtelį ir įsi kinkite, kad jung s nėra drėgna.
 Visuomet įkraudami pirma sujunkite įkroviklį su prietaiso jung mi ir k tuomet įkroviklio kištuką įkiškite į el. nklo lizdą.
 Po įkrovimo pirmą ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo ir k tuomet ištraukite įkroviklį jungtuką iš jung es.

DĖMESIO: prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, jį pilnai įkraukite.
 Naudokite k originalų įkroviklį. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų, ilgiklių ir kt. Nebandykite ardy  įkroviklio.
 Įkrovimo trukmė yra 5–8 val. (priklausomai nuo baterijos išsieikvojimo).
 Įkraunant šviečia raudona indikatoriaus lemputė. Indikatoriui pasikeitus į žalią spalvą, tai reiškia, kad įkrovimas baigtas.

Galite atjung  įkroviklį.
 Neviršykite 10 val. įkrovimo laiko, nes tai gali pažeis  bateriją.

SVARBU: Įkrovimas turi vyk  laisvoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra degių medžiagų, karščio ar ugnies šal nių.
Įkrovimo metu neuždenkite įkroviklio, neleiskite jam nukris  ar sudrėk .

 Venkite visiškai iškrau  bateriją. Įkraukite bateriją kartą per mėnesį, jei prietaisas nenaudojamas.
ĮSPĖJIMAS: Naudojant prietaisą žemesnėje nei 0°C temperatūroje, baterijos talpa žymiai krinta. Esant -20°C temperatūrai,
nuvažiuosite k pusę ar mažiau įprasto atstumo.
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6. Priežiūra:
 Norėdami  nuo  prietaiso  korpuso  nuvaly  dėmes,  naudokite  k  švarų  vandenį  ir  švelnų  ploviklį  bei  minkštą

šluostę/kempinę. Po valymo nusausinkite sausa šluoste.
DĖMESIO: nenaudokite valymui jokių aštrių, abrazyvinių valiklių, baliklių, rūgš nių, ėdžių, šarminių medžiagų.
ĮSPĖJIMAS: Niekada neplaukite prietaiso aukšto slėgio vandens srove.

 Laikykite  nenaudojamą  prietaisą  uždaroje,  sausoje,  vėsioje  vietoje.  Nelaikykite  prietaiso  lauke  ilgą  laiką.  Nelaikykite
saulėkaitoje,  taip  pat  ypač  šaltoje  aplinkoje.  Visi  šie  veiksniai  gali  negrįžtamai  pažeis  prietaiso  bateriją,  paspar n
padangų susidėvėjimą ir kt.

 Netaisykite ir nemodifikuokite prietaiso patys, nes tai panaikins garan ją. Norėdami pakeis  susidėvėjusią/sugadintą dalį,
kreipkitės į servisą.

7. Pagrindiniai techniniai parametrai:
Maksimalus grei s 24 km/val.
Greičio pavaros 8 / 18 /24 km/val.
Maksimalus atstumas 20 km*
Galingumas 250 W x 2
Įkrovimo laikas 5–8 val.
Baterija 36 V, 8 Ah, ličio jonų
Įkroviklis 100 – 240 V, 50/60 Hz
Svoris 26 kg
Maksimali apkrova 120 kg
Maksimali įkalnė 10°
Sukimo spindulys 1,6 m
Tarpas nuo žemės 9 cm

Ratai Priekiniai 10 colių, galiniai 8 coliai

Matmenys 1080 x 630 x 610 mm

Pakuotės matmenys 655 x 655 x 420 mm

*PASTABA: maksimalus nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo daugelio veiksnių kaip kelio danga, baterijos įkrova, vairuotojo svoris,
vėjo grei s, vairavimo s lius ir kt.

8. 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.
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.

 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



5


