
BS39
Elektrinio paspirtuko naudojimo vadovas



Sveikiname įsigijus

Dėkojame, kad pasirinkote BS39 elektrinį paspirtuką (toliau vadinamas elektriniu 
paspirtuku). Tai stilingas sporto ir laisvalaikio įrenginys.
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1. Paspirtuko priedai

2. Paspirtuko dalys

3. Valdymo skydelis

4 x Varžtai Šešiakampis veržliaraktis Įkroviklis

Sagtis

Stabdžių žibintas

Stabdžių diskai

Atraminė kojelė

Baterijos skyrius

Įkrovimo lizdas

Varomasis ratas

Sulenkimo mechanizmas

Stabdžių rankenaPriekinis žibintas

Droselis

Valdymo skydelis

Visos keturios maitinimo lemputės rodo valdymo skydelio maitinimą. Naudojant
baterijos energiją, maitinimo lempučių būsena nuo viršaus į apačią keisis: degs,
mirksės, užges. Jei dega 4 maitinimo lemputės – galia siekia 100-86 proc., jei dega 
3 lemputės ir 1 mirksi – galia siekia 85-71 % ir t. t. Toliau naudojant energiją, 
mirksinti lemputė užges. Pradėjus mirksėti apatinei lemputei, bateriją reikia 
įkrauti. Paspirtukui išsikrovus, visos lemputės užgęsta ir transporto priemonė 
natūraliai sustoja.
Galios lemputės yra baltos ir žalios spalvos. Transporto priemonei veikiant įprastu
režimu, dega baltos spalvos lemputė. Jei transporto priemonė veikia energijos 
taupymo režimu, dega žalios spalvos lemputė. (Energijos taupymo režimas: 
didžiausias greitis 18 km/val., droselis veikia tolygiau ir tinka pradedantiesiems, 
besimokantiems važiuoti).
Trumpai nuspauskite jungiklį, kad įjungtumėte paspirtuką. Jei jungiklį nuspaudę
palaikysite ilgiau kaip 2 sek., paspirtuką išjungsite. Paspirtuką įjungę, jungiklį
trumpam nuspauskite: įjunkite / išjunkite žibintus. Dukart nuspauskite jungiklį: 
įprastą režimą perjungsite į energijos taupymo režimą.

Baterijos
indikatorius

Režimo
indikatorius

Įjungimo
mygtukas
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4. Paspirtuko surinkimas

5. Įkrovimas

1. Pritvirtinkite paspirtuko statvamzdį ir atlenkite
stovėjimo stovą.

4. Baigę montuoti, susiraskite jungiklį.3. Šešiakampiu veržliarakčiu, kurį rasite
pakuotėje, abejose pusėse prisukite varžtus.

2. Ant statvamzdžio pritvirtinkite skersinį.

Atidarykite guminę
apsaugą

Įjunkite įkroviklio
kištuką

Įkrovus, uždarykite
guminę apsaugą

4



6. Mokymasis važiuoti

1. Įjunkite paspirtuką ir patikrinkite baterijos
idnikatorių.

3. Pasistūmus paspirtuku, kitą koją reikia užkelti ant
pagrindo ir paspausti jungiklį (viršijus 5 km/val.
greitį, droselis įsijungia)

2. Vieną koją laikykite ant paspirtuko pagrindo,
o kita atsispirkite.

DĖMESIO! Būtinai dėvėkite šalmą ir kitas apsaugas,
kad išvengtumėte nelaimių mokymosi 
bei tolimesnio naudojimo metu.

4. Atleiskite droselį, kad iš lėto sulėtėtumėte.
Energijos atstatymo sistema automatiškai
atsidaro, kad padėtų sulėtėti. Avarijos atveju
stabdoma priekine kairiąja rankena.

5. Susikoncentruokite per vidurį ir iš lėto sukite
rankeną.
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7. Saugumo instrukcija

Nevažiuokite esant blogoms
oro sąlygoms.

Nesusitrenkite galvos į durų rėmą, 
liftą ar kitas kliūtis.

Stumdami paspirtuką, droselio
nespauskite. Stenkitės apvažiuoti kliūtis ir jų išvengti.

Nedidinkite greičio leidžiantis nuokalne.

Kur reikia sulėtėkite, slenksčius, duobes ar kitus 
kelio nelygumus pravažiuokite nedideliu greičiu. 
Jei kelias nelygus, važiuokite nedideliu greičiu 
(5–10 km/val.). Šiek tiek pritūpus, lengviau
prisitaikyti prie sudėtingo kelio paviršiaus.
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Ant rankenų nekabinkite sunkių
daiktų, kurie trukdo pusiausvyrai.
Pvz.: kuprinė.

Nevažiuokite atsistoję ant vienos kojos.

8. Draudžiami pavojingi veiksmai

Elektriniu paspirtuku draudžiama važiuoti
magistralėse ir keliuose.

Draudžiama suktis dideliu greičiu.

Draudžiama važiuoti į gilesnę nei 2 cm balą. Vienu metu elektriniu paspirtuku draudžiama
važiuoti keliems asmenims ar vežti vaikus.
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Draudžiama lipti ant sparno. Nelieskite stabdžių diskų.

Draudžiama važiuojant nesilaikyti 
už rankenų.

Draudžiama elektriniu paspirtuku važiuoti
laiptais ar šokinėti per kliūtis.
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9. Saugos nurodymai

10. Paspirtuko sulenkimas ir transportavimas

Elektrinis paspirtukas skirtas sportui ir pramogoms. Jis nėra transporto priemonė, tačiau
važiuodami viešose vietose, reikia laikytis bendrųjų eismo saugumo reikalavimų, nes važiuojant
kyla tokios pačios saugumo rizikos, kaip važiuojant kitomis transporto priemonėmis. Griežtai
laikykitės šio vadovo nurodymų, kad apsaugotumėte save ir kitus. Laikykitės galiojančių eismo
reikalavimų.

Privalote suprasti: elektriniu paspirtuku važiuodami viešaisiais keliais ar kitose viešose vietose
jums pavojų kelią kiti eismo dalyviai, net jei patys ir laikysitės saugaus vairavimo reikalavimų.
Vaikštant ar važiuojant jus gali sužaloti kitos transporto priemonės. Kaip ir kitų transporto
priemonių atveju, kuo greičiau važiuosite, tuo ilgiau stabdysite. Stabdant avariniu būdu ant lygaus
paviršiaus ratai gali praslysti ir galite prarasti pusiausvyrą ar net nukristi. Labai svarbu išlikti
budriems ir išlaikyti tinkamą greitį. Taip pat svarbu išlaikyti tinkamą saugų atstumą iki kitų eismo
dalyvių. Būkite budrūs ir nežinomose vietose sumažinkite greitį.

Važiuodami gerbkite pėsčiuosius. Neišgąsdinkite pėsčiųjų, ypač vaikų. Einant pėstiesiems, juos
praleiskite ir sulėtinkite. Laikykitės kiek įmanoma toliau į kairę nuo pėsčiųjų (taikoma šalyse, kur
eismas vyksta dešiniąja kelio puse). Važiuodami ta pačia kryptimi, kuria juda pėstieji, laikykitės
dešinės ir sulėtinkite.

Griežtai laikykitės šio vadovo saugos reikalavimų, taikomų tų šalių ir regionų vairuotojams,
kuriose nėra parengtų elektriniams paspirtukams skirtų nacionalinių standartų. Įmonė neprisiims
atsakomybės už sužalojimus, nelaimingus atsitikimus, teisinius ginčus ir kitus įvykius, susijusius su
šio vadovo nurodymų nesilaikymu.

Elektrinio paspirtuko neskolinkite asmeniui, kuris juo nemoka naudotis. Taip išvengsite
sužalojimų. Jei elektrinį paspirtuką davėte draugui, būtinai pasirūpinkite jo saugumu. Išmokykite jį
važiuoti ir būtinai pasakykite, kad reikia imtis saugos priemonių.

Prieš kiekvieną važiavimą, elektrinį paspirtuką patikrinkite. Radę atsilaisvinusių dalių, nustatę,
kad baterija tarnauja trumpiau nei anksčiau, jei padangos stipriai nusidėvėjusios, girdisi neįprastas
garsas ar pastebėjote triktį, paspirtuko nebenaudokite. Kreipkitės į  UAB „Krinona“ serviso priežiūros
centrą. Čia jums bus suteikta profesionali pagalba.

Sulenkti Atlenkti

Patikrinkite, ar elektrinis paspirtukas išjungtas. Statvamzdį sulenkite nukreipę link skambučio. Skambutį 
užkabinkite už galinio purvasargio. Atlenkiant skambučio kabliuką reikia paspausti, kol atsilaisvins. Stat-
vamzdį nustatykite vertikaliai ir užfiksuokite sulenkimo plokštę.

Sulenkę ir norėdami nešti, statvamzdį laikykite 
viena ranka arba abiem rankomis.
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11. Kasdienė priežiūra

Elektrinio paspirtuko valymas ir laikymas

Išsitepus elektrinio paspirtuko paviršiui, jį nuvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta vandeniu. Jei 
paviršių nuvalyti sunku, galite naudoti šepetėlį, o paskui nuvalyti drėgna šluoste. Jei korpuso platikinės 
dalys subraižytos, tam skirta šveitimo priemone jas nupoliruokite. Raginimas: Nenaudokite alkoholio,
benzino, žibalo ar kitų ėsdinančių, lakiųjų cheminių tirpiklių, nes galite stipriai pažeisti korpuso 
išvaizdą bei vidines konstrukcijas. Draudžiama naudoti vandens purkštuvą ir būtina užtikrinti, kad 
elektrinis paspirtukas būtų sandarus, kad įkrovimo laidas būtų ištrauktas, o guminis apsauginis dangte-
lis būtų uždarytas. Priešingu atveju gali nukrėsti elektra arba dėl vandens patekimo į vidų gali atsirasti 
rimtų gedimų.

Nenaudojamą paspirtuką laikykite sausoje ir vėsioje vietoje. Venkite ilgai laikyti lauke. Saulės 
poveikis, karštis ar šaltis pagreitina elektrinio paspirtuko dėvėjimąsi ir senėjimą bei sutrumpina jo bei 
baterijos tarnavimo trukmę.

Elektrinio paspirtuko baterijos priežiūra

Nenaudokite kitų modelių ar gamintojų baterijų, nes gali kilti pavojus saugumui.
Nelieskite baterijos kontaktų ir neatidarykite gaubto. Neleiskite, kad prie baterijos kontaktų liestųsi
metaliniai objektai, nes gali įvykti trumpasis jungimas. Priešingu atveju gali sugesti baterija arba 
galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
Įkraudami naudokite tik originalų įkroviklį. Priešingu atveju gali kilti pažeidimo ar gaisro rizika.
Netinkamai šalinant panaudotas baterijas galima stipriai užteršti aplinką. Išmesdami baterijas laikyki-
tės vietinių reikalavimų. Baterijų neišmeskite su buitinėmis atliekomis, kad apsaugotumėte gamtą.
Po kiekvieno panaudojimo bateriją įkraukite, o įkrovus išimkite įkroviklį, kad baterija ilgiau tarnautų.

Baterijos nepalikite aukštos temperatūros aplinkoje (aukštesnėje nei 50 °C arba žemesnėje nei -20 °C).
Pavyzdžiui, elektrinis paspirtuko ar jo baterijos vasarą nepalikite automobilyje. Priešingu atveju 
baterija suges, perkais ar net užsidegs. Jei neketinate naudoti ilgiau kaip 30 dienų, bateriją iki galo 
įkraukite, padėkite vėsioje vietoje ir kas 60 dienų pilnai įkraukite, kad baterija nesugestų. Priešingu 
atveju garantija nebus taikoma.

Baterijos stenkitės iki galo neiškrauti, kad ji ilgiau tarnautų. Be to, laikant kambario temperatūroje,
baterija gali veikti ilgiau. O naudojant žemesnėje nei 0 oC temperatūroje, veikimo trukmė ir efektyvu-
mas sumažėja. Įprastai esant -20 °C temperatūrai, nuvažiuojama perpus mažiau nei esant kambario
temperatūrai. Temperatūrai pakilus, veikimo trukmė vėl pailgėja. Likusį kilometražą tikrinkite special-
ioje programėlėje.

Raginimas: Visiškai įkrauto nenaudojamo elektrinio paspirtuko galia sumažėja per 120 –180 dienų.
Viduje esančioje baterijoje yra išmanusis lustas, kuris įrašo baterijos įkrovos ir iškrovos informaciją. 
Jei laiku neįkraunama, baterija gali būti nepataisomai sugadinta ir tokiu atveju garantija nebus suteikta.
(Pastaba: ne specialistams draudžiama išimti bateriją, nes galima susižaloti dėl elektros šoko ar trum-
pojo jungimo!)

1.
2.

3.
4.

5.
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12. Paspirtuko patikrinimas

Jei jaučiate, kad stabdžiai veikia pernelyg suvaržytai, M5 šešiakampiu veržliarakčiu prieš laikrodžio rodyklę 
pasukite slėginės plokštės varžtus, kad sumažintumėte spaudimą. Stabdžių liniją grąžinkite, kad atviras galas 
būtų trumpesnis ir užfiksuokite slėginės plokštės varžtus.

Jei jaučiate, kad stabdžiai veikia pernelyg laisvai, atsukite slėginės plokštės varžtus, patraukite stabdžių 
laidą, kad atviras galas būtų ilgesnis ir varžtus vėl
prisukite.

Jei jūsų elektrinio paspirtuko statvamzdis juda, M5 šešiakampiu veržliarakčiu prisukite du sulenkimo mech-
anizmo varžtus.

Diskinių stabdžių tikrinimas

Vairo tikrinimas
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13. Paspirtuko parametrų lentelė

(1) Korpuso svoris: Atstumas nuo žemės iki korpuso viršaus
(2) Tipinė veikimo trukmė: Elektrinį paspirtuką iki galo įkrovus ir juo 25C aplinkoje važiuojant 75 kg
asmeniui lygiu paviršiumi be vėjo ir įjungus energijos taupymo režimą, kurį įjungus važiuojama 15 km/val.
greičiu, faktinė veikimo trukmė dėl apkrovos, temperatūros, vėjo greičio, kelio ir vairavimo įpročių bei kitų
veiksnių gali skirtis.
Pastaba. Duomenys ir parametrai priklauso nuo konkretaus modelio. Gali keistis be išankstinio įspėjimo. 12



14. Pavojingų gaminyje esančių medžiagų pavadinimai ir kiekiai

Ši lentelė sudaryta pagal SJ/11364.

〇: parodo, kad šios pavojingos medžiagos kiekis visose šio komponento dalyse yra žemiau ribos,
      nurodytos GB/T 26572.

X: parodo, kad šios pavojingos medžiagos kiekis bent vienoje šio komponento dalyje viršija ribą,
     nurodytą GB/T 26572.
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15. Garantija

Garantija netaikoma

Neleistini remonto darbai, netinkamas naudojimas, susidūrimas, aplaidumas, šiurkštus elgesys, užlie-
jimas, pakeitimai, netinkamas produktui neskirtų priedų naudojimas arba draskymas, etiketės ir apsau-
gos nuo klastojimo sugadinimas.
Bet kokie force majeure pažeidimai.
Neatitinka nurodytų naudojimo sąlygų, pateiktų skyriuje Elektrinio paspirtuko veikimo trikčių sąrašas.
Dėl žmogiškųjų veiksmų su šiuo gaminiu ir jo priedais, nurodytų elektrinio paspirtuko savybių lentelė-
je.
Dėl žmogiškųjų veiksmų padarytos žalos (įskaitant, bet neapsiribojant, skysčio patekimu į transporto
priemones, pradūrimu, smūgiais, išvaizdos pažeidimais ir kt.):
Jei gaminys naudojamas komerciniu tikslu, garantija nesuteikiama.

1.

2.
3.
4.

5.

Elektrinio paspirtuko veikimo trikčių sąrašas

Elektrinis paspirtukas

Žymėjimas Veikimo triktys

Naudojant įprastai, variklis neveikia;
Naudojant įprastai, valdiklis neveikia;
Naudojant įprastai, baterija neveikia;
Naudojant įprastai atsirado deformacija ir 
naudoti nebegalima.
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