
VAIKIŠKAS PASPIRTUKAS BEASTER KIDS

BS604, BS605 
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Jis skirtas naudo  vaikams nuo 3 m. amžiaus. Jeigu vaikas nesijaučia patogiai ant paspirtuko
(yra jam per mažas ar pan.), jis neturėtų prietaiso naudo . Tėvų sprendimas leis  vaikui naudo s paspirtuku turėtų priklausy  nuo
vaiko suvokimo, įgūdžių ir gebėjimo laiky s taisyklių.
SVARBU: prietaisą gali surink  ir naudojimui paruoš  k suaugęs asmuo. Neleiskite to dary  vaikams.

Paruošimas naudojimui ir sulenkimas
1. Paspauskite du mygtukus paspirtuko priekyje ir įstatykite vairą.

2. Įsi kinkite, kad mygtukai iššoko atgal ir vairas tvirtai laikosi.

3. Atverkite vairo užrakto sag .

4. Spauskite mygtuką ir laikydami rankeną traukite vairą, kad nustatytumėte jo aukš .

5. Norėdami nustaty  aukš , spauskite reikiamą aukščio nustatymo mygtuką ir reguliuokite (skaičių a kmenys yra 
pavaizduo  ir ant vairo vidinio paviršiaus).

6. Baigus reguliuo  vairo aukš , užspauskite vairo užrakto sag .
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7. Norėdami sulenk  paspirtuką, spauskite abu mygtukus paspirtuko priekyje ir traukite vairą.

8. Ištraukite vairą pilnai.

9. Paspauskite abu mygtukus ir įstatykite vairą horizontaliai paspirtuko pagrindui, taikydami žemu nes skyles.

Naudojimas
1. Laikykite vairo rankenas rankomis ir uždėkite vieną koją ant paspirtuko pagrindo, o kitą koją ant žemės.
2. Pasispirkite ant žemės esančia koja, kad pradėtumėte judė .
3. Spirkitės pakarto nai, norėdami važiuo  toliau.
4. Norėdami susto  ar sulė n , nebesispirkite, o užkelkite spyrimosi koją ant kojinio stabdžio, esančio virš galinio ratuko, ir

spauskite.
5. Nesant pavojaus, nestabdykite per staigiai, nes galite nukris .

Paspirtuko  šoninių  šviesų  įjungimas.  Paspirtuko  šoninės  šviesoms  reikalingas  papildomas  energijos  šal nis  –  3vnt  AA  po
elementai. Paspirtuko dugne nuimkite elementų dangtelį, sudėkite elementus ir uždarykite dangtelį. Dangtelis turi bū  prisuktas.
Kad šviesos įsijungtų arba išsijungtų – paspauskite greta elementų dangtelio esan  mygtuką. 

Saugumo įspėjimai:
Perskaitykite visus įspėjimus ir jų laikykitės. Supažindinkite su saugumo perspėjimais vaikus, kurie važiuos paspirtuku.

 Prietaisą gali naudo  vaikai nuo 3 metų amžiaus.
 Vaikai naudojimosi prietaisu metu turi bū  prižiūrimi suaugusiųjų.
 Baigus prietaiso surinkimą, įsi kinkite, kad vairas tvirtai laikosi, o varžtai nėra atsipalaidavę.
 Važiavimo metu vaikas privalo dėvė  saugumo šalmą, alkūnių ir kelių apsaugas, nkamą aprangą, kuri negalėtų įsisuk  į

paspirtuko ratus.
 Prietaiso negali naudo  vaikai, kurių svoris didesnis nei 50 kg. Naudotojo svoris nebū nai reiškia jo gebėjimą naudo s

prietaisu.
 Paspirtuku negali važiuo  daugiau nei 1 vaikas vienu metu.
 Nenaudokite prietaiso esant šlapiai, drėgnai kelio dangai, lyjant, sningant, esant prastam matomumui bei nak , nes esant

šioms sąlygoms padidėja susidūrimo, paslydimo ar nukri mo rizika.
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 Nevažiuokite paspirtuku vietose, kur daug žmonių, gatvėmis, bekele, miško takais, akmenimis, smėliu, ledu, purvynais,
giliomis balomis ir bet kokiais slidžiais paviršiais, kad nesukeltumėte pavojaus sau ir aplinkiniams.

 Nenaudokite paspirtuko namuose ir uždarose patalpose. Nevažiuokite nak .
 Rekomenduojama naudo  prietaisą k važiuojant sausu, lygiu, atviru, gerai matomu paviršiumi, kur nėra eismo ar žmonių

susibūrimų.
 Pastebėjus bet kokį pažeidimą, kreipkitės į servisą. Netaisykite prietaiso patys.
 Prieš  kiekvieną  naudojimą  suaugęs  asmuo  turėtų  pa krin  paspirtuko  vairo,  pagrindo  stabilumą,  varžtus,  ratukų

nusidėvėjimo lygį saugumo sume mais ir prižiūrė  vaikus prietaiso naudojimo metu.
 Laikykite prietaisą mažesniems nei 3 m. vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Visuomet laikykitės vie nių važiavimo taisyklių.
 Naudokitės  prietaisu  atsargiai:  stebėkite  kelią,  kad  išvengtumėte  nelygumų  ir  kliūčių.  Ypač  saugokitės  pėsčiųjų,

riedlen ninkų, kitų paspirtukais važiuojančių žmonių, dvira ninkų, vaikų ir gyvūnų, kad nesusidurtumėte su jais.
 Nepradėkite važiuo , kol  nesate nkamai  atsistoję ant paspirtuko ir  esate saugioje  lauko aplinkoje,  kuri  yra  nkama

važiuo .
 Paspirtukas  nėra  skirtas  atlik  triukus  ar  bū  sutrenktas.  Nebandykite  juo  atlik  jokių  triukų,  taip  pat  su  prietaisu

nesitrankykite į daiktus.
 Visuomet naudojimosi metu laikykitės už vairo rankenų.
 Važiuodami prietaisu niekuomet nesinaudokite ausinėmis ar mobiliuoju telefonu.
 Nebandykite kitu prietaisu trauk  šio paspirtuko ir juo nemėginkite to atlik .
 Nevažiuokite basomis ir atsirišusiais batų raišteliais.
 Naudokitės prietaisu ypač atsargiai, kol įgusite jį valdy , kad išvengtumėte sužeidimų pavojaus.

DĖMESIO: važiavimas paspirtuku gali bū  pavojingas.
ĮSPĖJIMAS: važiuojant paspirtuku galima praras  lygsvarą, kontrolę, nukris  ir susižeis .
DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Pardavėjas
neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą.
DĖMESIO: važiuodami paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

Priežiūra ir laikymas
 Valykite sausa šluoste. Purvą ir kitus nešvarumus ant korpuso galite valy  minkšta, lengvai drėgna šluoste.
 Nenaudokite valymui alkoholio, s prių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeis  prietaisą.
 Transportuokite, perneškite ar laikykite prietaisą sulenktą, taip jis užims mažiau vietos.

Pagrindiniai techniniai parametrai
Pagaminta iš Polipropilenas
Matmenys atlenkto 60 x 30 x 84 cm
Aukščio reguliavimas 3 padėtys
Ratukai 3 ratukai (2 priekyje, 1 gale), šviečiantys važiavimo metu
Maksimali apkrova 50 kg
Gali naudo s vaikai nuo 3 metų

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.
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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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