
ELEKTRINIS PASPIRTUKAS
BEASTER SCOOTER BS49

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Sudedamosios dalys:
1. Ekranėlis.
2. Žibintų ir signalo mygtukai.
3. Dešinioji stabdžių rankena
4. Reguliuojamas vairo aukš s
5. Priekiniai žibintai.
6. Priekiniai amor zatoriai.
7. Sulenkimo sistema.
8. Neslidus paviršius.
9. Galinis amor zatorius.
10. Atraminė kojelė.
11. 28 cm bekelės padangos.

Stabdymo ir amor zavimo sistema
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Sulenkimas

2. Perspėjimai

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

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudo  ne daugiau kaip vienas
žmogus.

Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudo
prietaiso.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 150 kg. Nenaudokite prietaiso, 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.

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

2



važiuo  prietaisu, vadovaukitės vie nių teisės normų
reikalavimais.

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

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis. Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję k vieną koją.

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 gūbrelius.

Stenkitės ratukais nekliudy  pašalinių daiktų. Nelieskite prietaiso variklio, iškart baigę važiuo , nes galite
nusidegin .

3. Saugumo taisyklės
Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo  ar
perduo  jas ki ems prietaiso naudotojams.

 Pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą ne nkamai ir ne pagal instrukcijų taisykles naudojant prietaisą, taip pat nesilaikant eismo
taisyklių.

 Naudokite prietaisą, laikydamiesi naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių. Vairuokite pagarbiai ir atkreipkite dėmesį į
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aplink esančias kliū s bei pėsčiuosius, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.
 Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso padangos yra nepažeistos, o visos prietaiso dalys nkamai surinktos.
 Nenaudokite prietaiso taip, kad sužalotumėte kitus asmenis ar apgadintumėte nuosavybę.
 Nemodifikuokite prietaiso, nes gali suprastė  jo veikimas ar pakis  struktūrinės savybės, taip padidėjant grėsmei susižeis .
 Nenaudokite prietaiso po vandeniu, kad neapgadintumėte prietaiso ir nesukeltumėte nelaimingų atsi kimų.
 Prietaisas nepritaikytas naudo  vaikams, jaunesniems nei 14 metų. Vyresni nei 14 metų vaikai gali naudo s prietaisu, k

prižiūrimi suaugusiųjų.
 Vaikai (vyresni nei 14 metų), sutrikusių fizinių, ju minių ar pro nių gebėjimų asmenys bei žmonės, kuriems trūksta reikiamos

pa r es ir žinių, gali naudo s prietaisu, jeigu jie buvo apmoky  arba yra prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Visi prietaiso
naudotojai  turėtų  supras ,  kaip saugiai  naudo s prietaisu,  ir  supras  grėsmes, kylančias  naudojant prietaisą.  Neleiskite
vaikams žais  su prietaisu.

 Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Būkite labai a dūs, kai vaikai naudoja prietaisą arba jis yra naudojamas
netoli jų.

 DĖMESIO!    J  eigu elektrinio paspirtuko 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.

Saugus baterijų naudojimas
1. Nenaudokite baterijų, jeigu jaučiate neįprastą kvapą, jos smarkiai įkaista arba iš jų bėga elektrolitai. Nelieskite iš baterijų

išlašėjusio skysčio.
2. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams lies s prie baterijų.
3. Nutraukite prietaisui elektros ekimą, prieš važiuodami paspirtuku ir prieš jį surinkdami ar išrinkdami.
4. Norėdami, kad prietaisas veiktų veiksmingiau, kraukite bateriją kambario temperatūroje (0-35°C).
5. Neatverkite baterijos ir nieko į ją nekiškite. Baterijas sudaro pavojingos medžiagos, galinčios sukel  sveikatos sutrikimų.
6. Nemėginkite krau  sugedusios baterijos. Jei baterija nkamai neveikia, ją išmeskite.

DĖMESIO: naudokite k originalų įkroviklį.  

4. Naudojimas
Valdymo pultelio instrukcijos

A. Įjungimo mygtukas
B. Atrakinimo mygtukas
C. Užrakinimo mygtukas

Prieš naudodami prietaisą, pirmiausia paspauskite atrakinimo mygtuką, tada du kartus spustelėkite
žaibo simboliu pažymėtą atrakinimo mygtuką. Tuomet galėsite pradė  naudo  prietaisą.

D. Limitų nustatymo mygtukas
E. Priekinio rato variklio įjungimo mygtukas

Šie du mygtukai skir  k abiem ratais važiavimo režimui.

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), DST, baterijos įtampą (VOL), 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.
Ilgai paspauskite ĮJUNGIMĄ, kad išjungtumėte.
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Parametrų nustatymai
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 ir P7 parink s:

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. Nekeičiamas parametras. 

P2 – magne nių variklio polių poros parametrai. Nekeičiamas parametras.

P3 – greičio signalo parametrai. Nekeičiamas parametras.

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.

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 (kai kuriuose 
modeliuose nėra). Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia lėtą startavimą, o 1 reiškia greitą startavimą. 

5. Naudojimo ir įkrovimo patarimai
Saugus važiavimas
Kai didinate ar mažinate grei , būkite ypač atsargūs, kad kūnas per daug nepasvirtų į priekį. Stovėkite, laikydami vieną koją už kitos, nes
taip važiuosite stabiliau.

 Atliekant posūkį, kūnas turėtų bū  paraleliai rankenėlei.  Prieš sukdamiesi, atsižvelkite į vairavimo sąlygas. Įsi kinkite, kad
saugu atlik  posūkį, ir k tuomet sukitės.

 Stabdydami stenkitės valdy  kūno gravitacijos centrą, priešingai galite apsivers  ar apgadin  stabdžius bei vairavimo sistemą.
 Dėl saugumo dėvėkite galvos ir kūno apsaugas.

Įkrovimas
1. Kraukite prietaisą saugioje vietoje, kur jo negalėtų pasiek  vaikai.
2. Raudona lemputė šviečian  ant įkroviklio reiškia, kad prietaisas kraunasi. Žalia lemputės šviesa reiškia, kad įkrovimas baigtas.
3. Jei ilgai nenaudojate prietaiso, įkraukite jį bent kartą per 2 mėnesius.
4. Nekraukite prietaiso drėgnoje vietoje.
5. Kraudami prietaisą, nejunkite variklio.
6. Jei iš baterijos pradeda verž s elektrolitai, nesilieskite prie ištekėjusių medžiagų.
7. Ne nkamai saugodami ir įkraudami prietaisą, rizikuojate apgadin  bateriją ir neįkrau  prietaiso.

6. Prietaiso priežiūra
Prietaisui a nkant garan jos sąlygas, gamintojas ar jo atstovai savo nuožiūra nemokamai pataiso ar pakeičia sugedusį prietaisą nauju.
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.
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7. Pagrindiniai techniniai parametrai
Maksimalus grei s Iki 70 km/val.
Maksimalus atstumas Iki 85 km
Bendras galingumas 3200 W (1600 W x 2)
Įkrovimo laikas 9 val.
Važiavimas į įkalnes 60°
Baterija 60 V, 26 Ah
Maksimali apkrova 150 kg
Stabdžiai Hidrauliniai
Padangos Bekelės, 28 cm (11 colių)
Svoris 35 kg

DĖMESIO:  laikykitės  Lietuvos  respublikos  elektrinių  paspirtukų  vairavimą  reglamentuojančių  teisės  normų  ir  įstatymų.  Produkto
gamintojas neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą. 

8. Įspėjimai ir garan ja
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. Mes neprisiimame atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius įrenginį gabenant.
2. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
3. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
4. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, įrenginį a darius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
5. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl ne nkamo mūsų gaminių naudojimo.
6. Gavę krovinį, a džiai pa krinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant 
pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Esame pasiruošę jums padė  gau  kompensaciją iš 
gabenimo bendrovės.
7. UAB „Krinona“ teikia garan nės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą 
išspręs , o jei jos išspręs  nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųs , kad būtų suremontuotas.

GARANTINIAI TERMINAI:   paspirtukui 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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