
ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER SCOOTER 
BS700S, BS700B, BS701B

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Sudedamosios dalys
1. Droselis
2. Stabdis
3. Priekinis žibintas
4. Pagrindinis vamzdis
5. Fiksavimo žiedas
6. Variklis
7. Stovas
8. Diskiniai stabdžiai
9. Vairas
10. LCD ekranėlis
11. Prietaisų skydelio dangtelis
12. Užvėrimo kabliukas
13. Įkrovimo lizdas
14. Besilankstan s skląs s
15. Neslidi pakoja
16. Galinis purvasaugis
17. Galinis žibintas

1. Vairo stabdžiai
2. LCD ekranėlis
3. Funkcijų mygtukas
4. Įjungimo mygtukas
5. Droselio rankenėlė
6. Gedimo indikatorius
7. „Bluetooth“ indikatorius
8. Baterija
9. Grei s
10. Užraktas
11. Pavara
12. Km/val.

2. Perspėjimai

Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuo . 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, vyresni nei 60 metų asmenys 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.

Smarkiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.

Rinkitės saugų grei , kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate
dideliu greičiu, naudokite abu 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 .

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.

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
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.

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

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

DĖMESIO: naudokite k originalų įkroviklį.

4. Surinkimas
Išlankstymas

1. Žemyn paspausdami galinį purvasaugį, į viršų patraukite pagrindinį vamzdį.
2. Pakelkite vamzdį, užverkite besilankstan  fiksatorių ir pasukite fiksavimo žiedą, prilaikan  fiksatorių.

3. Pritvir nkite stabdžius, naudodami M6 šešioliktainį veržliarak .
4. Atsižvelgdami į sukimosi kryp , pritvir nkite vairą.

Sulankstymas
1. Pasukite fiksavimo žiedą, kad jis atsidarytų.
2. A darykite besilankstan  fiksatorių.

3. Žemyn nuleiskite besilankstan  fiksatorių ir tada paspirtuko vamzdį.
4. Išlygiuokite tvir nimo gnybtą ir purvasaugio griovelį, tada paspauskite gnybtą žemyn. Įsi kinkite, kad jis užsirakino.

5. Naudojimas
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Funkciniai mygtukai
 Įjungimo mygtukas. Ilgai paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą.
 Droselis. Naudokite šį mygtuką prietaisui įjung  ir greičiui padidin .
 Stabdžiai.  Laikykite  šį  mygtuką  paspaustą,  kad  prietaisas  sustotų.  Atsargiai  atsistokite  ant  galinio  purvasaugio,  kad

pagrei ntumėte stabdymą.
 Funkcijos. Paspauskite šį mygtuką, kad reguliuotumėte grei . Galimos šios parinktys:

o ECO režimas: saugiam naudojimui ir energijos taupymui.
o Komforto režimas: geriausias veikimas ir op malus energijos suvartojimas.
o Spor nis režimas: maksimali galia ir grei s.

 Priekinis žibintas. Du kartus greitai paspauskite funkcijos mygtuką, kad įjungtumėte priekinį žibintą. Galinis žibintas degs visą
laiką. Jei norite išjung  žibintą, du kartus greitai paspauskite funkcijos mygtuką.

 Pastovaus greičio režimas. Išlaikykite pastovų grei  6 sekundes, kad įjungtumėte šį režimą. Norėdami jį išjung , paspauskite
stabdžius arba droselį.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: naudojant stabdžius, žybsės galiniai žibintai.

Važiavimas
1. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką.

2. Viena koja stovėdami ant pakojos, kita atsistumkite nuo
žemės, kad pradėtumėte važiuo .

3. Padėkite abi kojas ant pakojos.

4. Dešine ranka spustelėkite droselio mygtuką ir pasukite
rankenėlę link savęs.

5. Paspauskite droselio mygtuką, kad padidintumėte grei .
DĖMESIO: nevažiuokite pernelyg greitai.

6. Paspauskite stabdžius, kad sumažintumėte grei  ar
sustotumėte. Spustelėkite galinį purvasaugį pėda, kad

palengvintumėte stabdymo procesą.

7. Nulipkite nuo prietaiso, k jam važiuojant labai mažu
greičiu arba sustojus.
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Įkrovimas
1. Atverkite įkrovimo lizdo dangtelį. Įsi kinkite, kad lizdas yra švarus ir sausas.
2. Prijunkite įkroviklį su baterija. Kitą jo galą įjunkite į elektros lizdą. Pa krinkite, kad įsijungė baterijos indikatorius.
3. Prietaisui įsikrovus 99%, pasikeis įkroviklio indikatoriaus lemputės spalva.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: pasikeitus indikatoriaus lemputės spalvai, nustokite krau  prietaisą. Jei paliksite bateriją toliau krau s, ilgainiui
gali sutrumpė  baterijos tarnavimo laikas.
DĖMESIO:  nepamirškite įkroviklio  lizdo dangtelio,  neleidžiančio jame kaup s dulkėms ir  prie jo lies s  metaliniams daiktams,  taip
apsaugant prietaisą nuo trumpojo jungimo. 

6. Valymas ir priežiūra
 Prieš prietaisą valydami ar tvarkydami, įsi kinkite, kad jis yra išjungtas, o jo kištukas - ištrauktas iš rozetės.
 Valykite išorines prietaiso dalis minkštu skudurėliu.
 Norėdami išvaly  prietaisą, nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius, nes galite nepataisomai apgadin  elektronines prietaiso

dalis.
 Nemėginkite savarankiškai taisy  prietaiso. Jeigu pastebite gedimą, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

SAUGOJIMAS
 Jei ke nate ilgam padė  prietaisą saugo , įsi kinkite, kad jis yra įkrautas. Kraukite jį bent kartą per mėnesį.
 Kraukite prietaisą kambario temperatūroje (0-35°C) ir laikykite jį -10-35°C temperatūroje.
 Laikykite prietaisą uždarose patalpose, sausoje ir saugioje vietoje. Uždenkite jį, kad jame nesikauptų dulkės.

7. Techniniai duomenys
Beaster Scooter
Modelio numeris: BS700S, BS700B, BS701B
220-240 V ~ 50/60 Hz
Baterija: 36 V, 6400 mAh
Maksimali galia: 700 W

8. Senų elektrinių prietaisų išme mas
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Europos  Sąjungos  direktyva  2012/19/EU,  reguliuojan  elektrinių  ir  elektroninių  prietaisų  išme mą,  nurodo,  kad  a tarnavę
elektriniai prietaisai neturėtų bū  išmetami su neišrūšiuotomis bui nėmis atliekomis. A tarnavę prietaisai turėtų bū  surenkami ir
perdirbami, siekiant op mizuo  juos sudarančių medžiagų pakarto nį panaudojimą ir sumažin  neigiamą įtaką sveikatai ir aplinkai.
Ant  prietaiso  esan s  perbrauktos  šiukšlių  dėžės  simbolis  primena  apie  pareigą  nkamai  išmes  a tarnavusį  prietaisą.  Jeigu
prietaisas turi įmontuotą bateriją arba keičiamas baterijas, išimkite jas iš prietaiso ir nkamai išmeskite.
Norėdami sužino  daugiau apie nkamą senų prietaisų ir/ar  jų baterijų  išme mą, kreipkitės į  pardavėją  arba vie nės valdžios
įstaigas.

9. Techninės pagalbos garan ja
Garan ja negalios šiais atvejais:

 Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskir  ar ne nkamai, gadinamas, paliekamas drėgnose vietose ar įmerkiamas į
vandenį ir ėsdinančius skysčius, taip pat prietaisui sugedus dėl kitų su pirkėjo kalte susijusių priežasčių.

 Prietaisas buvo išrenkamas, modifikuojamas ir taisomas kitų nei įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistų.
 Prietaisui ir jo detalėms įprastai nusidėvėjus naudojimo metu.

Garan ja nesuteikiama įprastai nusidėvinčioms detalėms.
Pastebėję problemą ar kilus klausimų, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

SVARBU
Krovimo metu paspirtuko nepalikite be priežiūros. Ypatingai naktį. Lyjant lietui paspirtuko nekraukite lauke. 

7

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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