
ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER SCOOTER
BS53ST 

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Sudedamosios dalys:

2. Svarbūs saugumo perspėjimai:
1. 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.
2. Prietaiso nerekomenduojama naudo  vaikams iki 14 metų amžiaus.
3. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų atlik  prietaiso priežiūros ir valymo.
4. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminė , lies  ar išardy . Nelieskite

baterijos su metaliniais daiktais.
5. A tarnavusi baterija turi bū  išmesta į spec. tam skirtą atliekų konteinerį. Nemeskite baterijos į aplinką ir į ugnį.
6. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno prietaiso naudojimo. Tai prailgins jos tarnavimo laiką.
7. SVARBU: Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui. 
8. Naudodami prietaisą, visuomet dėvėkite galvos, alkūnių, kelių ir kt. apsaugas.
9. Prietaiso negali naudo  apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų medžiagų žmonės.
10. SVARBU: Nenaudokite prietaiso per lietų. Neplaukite prietaiso su vandens srove.
11. Sulė nkite važiuodami nuokalne.
12. Įkraudami visuomet pirma sujunkite paspirtuką su mai nimo laidu, o k po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.

3  . Prieš pradedant naudo :  
Prieš pradedant naudo  paspirtuką, prašome perskaity  visas instrukcijas.

1. Išimkite paspirtuką iš pakuotės ir jį stabiliai pastatykite.
2. Atlenkite paspirtuką.
3. Išsukite apsauginius varžtus. 
4. Tvir ndami  vairą  Įsi kinkite,  kad  nustatėte  jį  reikiamoje  padėtyje  su  ekranėliu  dešinėje  vairuotojo

pusėje. Įtvir nkite priverždami varžtais.
5. Įsi kinkite, kad viską gerai pritvir note.

4. Valdymas:
DĖMESIO:  laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir
įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą.
DĖMESIO:  važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių  ir
alkūnių apsaugas).
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Mygtukai:
Yra du mygtukai: įjungimo/išjungimo ir režimo pasirinkimo mygtukas. Prietaisas įjungiamas įjungimo/išjungimo mygtuku, tuomet
ekranėlyje matysite baterijos įkrovą, grei , pavaras ir kt.
Ekranėlis:

1. Įjungus prietaisą ir jo nenaudojant 3 min., ekranėlis išsijungs.
2. Įjungus  ekranėlį  ir  dar  kartą  trumpai  paspaudus  įjungimo/išjungimo  mygtuką,  ekranėlis  parodys  TRIP,  ODO  atstumo

parametrus ir VOL – baterijos įkrovos lygmenį.
3. Paspauskite trumpai režimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą pavarą (1 – pradedan ems, 2 – vidu nis grei s,  3 –

didelis grei s).
4. Palaikykite nuspaudę režimo mygtuką kelias sekundes, kad atnaujintumėte TRIP nuvažiuoto atstumo parametrą iki nulio.

Valdymo pultelis:
 Įjungimo  mygtukas  įjungia,  išjungimo  –  išjungia  prietaisą.  Paspauskite  įjungimo  mygtuką  du  kartus  (galite  išgirs

pyptelėjimą), kad įjungtumėte prietaisą.
 Užrakinimo mygtukas užrakina prietaisą ir įjungia signalizaciją. Kad ją išjungtumėte – spauskite išjungimo mygtuką.
 Detektorius ap nka prietaisą. Paspauskite mygtuką, kad išgirstumėte pyptelėjimą ir ap ktumėte savo paspirtuką.

PASTABA: valdymo pulteliu išjungus prietaisą, jį įjung  turėsite taip pat valdymo pulteliu.

Dviejų variklių mygtukas:
Paspaudus šį mygtuką bus įjung  abu paspirtuko varikliai. Kitu atveju naudojamas vienas variklis.
Sulankstymas:
Baigus važiuo , paspirtuką galima sulenk , kad užimtų mažiau vietos ir būtų patogiau transportuo . Atlenkite sulenkimo svirtelę ir
lenkite vairą prie pagrindo, laikydami vairą abiem rankomis, remdamiesi į žemę koja. Norėdami vėl sulenk  paspirtuką, atlenkite
vairą aukštyn ir užlenkite sulenkimo svirtelę.

5. Perspėjimai:
ATSARGIAI!  Jeigu  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.

Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas. Nenaudokite prietaiso lyjant.
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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 – 120 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

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.
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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 šaligatvio krašteliu ar per greičio ribojimo
kalnelius.

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

6. Įkrovimas:

Norėdami  paspirtuką  įkrau ,  pirmiausia  įsi kinkite,  kad  prietaisas  išjungtas.  Rekomenduojama  prieš  pirmąjį  kartą
naudojant paspirtuką įkrau  6–8 val. Taip pat rekomenduojama krau  prietaisą po kiekvieno naudojimo ir prieš ilgalaikį laikymą
ruošian s nenaudo .

1. Prieš pirmąjį naudojimą bū na prietaisą įkrau  pilnai.
2. Raudona įkroviklio lemputė reiškia, kad prietaisas įkraunamas. Žalia lemputė reiškia, kad įkrovimas baigtas.
3. Po kiekvieno naudojimo iškart kraukite prietaisą.
4. Prietaisui pilnai įsikrovus, atjunkite įkroviklį.
5. Kraukite prieš kiekvieną ilgalaikį laikymą. Bū na krau  kartą per 30 d., jei prietaisas nenaudojamas.
6. Įkrovimo laikas yra 6–8 val. arba, kol kroviklio lemputė pradeda švies  žaliai
7. Nekraukite ilgiau nei 12 val.
8. Išjunkite, kai prietaisas nenaudojamas.

DĖMESIO: venkite visiško baterijos iškrovimo, nes tai gali ją pažeis .
DĖMESIO: įkraunant bateriją nepalik  prietaiso be priežiūros (ypač nak ). Lyjant lietui prietaiso nekraukite lauke.

7  . Saugumo taisyklės:  
1. Pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas naudojant prietaisą, nesilaikant eismo taisyklių.
2. Naudokite prietaisą, laikydamiesi naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių. Vairuokite pagarbiai ir atkreipkite dėmesį į

aplink esančias kliū s bei pėsčiuosius, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.
3. Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso padangos yra nepažeistos, o visos prietaiso dalys nkamai surinktos.
4. Nenaudokite prietaiso taip, kad sužalotumėte kitus asmenis ar apgadintumėte nuosavybę.
5. Nemodifikuokite prietaiso, nes gali suprastė  jo veikimas ar pakis  struktūrinės savybės, taip padidėjant grėsmei susižeis .
6. Nevažiuokite paspirtuku eisme, taip pat drėgnu, apledėjusiu, slidžiu keliu, bekele, per nelygumus ar kliū s.
7. SVARBU: Neplaukite prietaiso su vandens srove. Nenaudokite prietaiso per lietų. 
8. Prietaiso nerekomenduojama naudo  asmenims su regos, koordinacijos, reakcijos ir kitais sveikatos sutrikimais.
9. Vaikai be suaugusiųjų negali naudo s šiuo prietaisu.
10. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų atlik  prietaiso priežiūros ir valymo.
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11. SVARBU: Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui. 
12. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų negali naudo s šiuo prietaisu.
13. Įkraudami visuomet pirma sujunkite paspirtuką su mai nimo laidu, o k po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.
14. Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite prietaisą, kad įsi kintumėte, jog jis nėra pažeistas.
15. Atsiradus bet kokiam prietaiso ar jo dalių pažeidimui, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į servisą.

8  . 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. Neplaukite ir nepurkškite prietaiso vandeniu.
4. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Nepalikite ilgesniam laikui lauke. Taip pat venkite didelio karščio/šalčio,

nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.
Baterijų priežiūra:

1. Nenaudokite kitų gamintojų baterijų. Naudokite k originalų įkroviklį.
2. Nelieskite baterijų kontaktų, neardykite jų. Nemeskite baterijų į ugnį.
3. Neišmeskite a tarnavusios baterijos į bendrą šiukšlių konteinerį. Išmeskite k į specialius konteinerius.
4. Nenaudokite baterijos i n aukštoje temperatūroje virš +50°C ir žemiau -20°C.
5. Baterijos veikimas bus efektyviausias kambario temperatūroje, o mažės temperatūrai krentant žemiau 0°C. 

9  . Pagrindiniai techniniai parametrai:  
Maksimalus grei s 50 km/val.
Maksimalus atstumas 40 km
Bendras galingumas 2 x 800 W
Įkrovimo laikas 6–8 val.
Maksimali įkalnė 30–35° 
Baterija 48 V, 20,8 Ah
Svoris 28,3 kg
Maksimali apkrova 120 kg
Stabdžiai Diskiniai
Padangos 30,5 cm (12 colių)

10. 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. Prietaisas yra ne nkamai surinktas arba ne nkamai prižiūrimas.
2. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
3. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
4. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
5. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
6. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
7. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garan nis taisymas ir kei mas neatliekamas.
8. 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, 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



6


