
ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER SCOOTER
BS801B

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame,  kad pasirinkote  šį  elektrinį  paspirtuką.  Jūsų saugumui  prašome a džiai  perskaity  šias  instrukcijas,  prieš  naudojant
prietaisą, ir visuomet jų laiky s. 

 Įsidėmėdami saugumo patarimus, esančius šiose instrukcijose, galėsite lengviau kontroliuo  prietaisą.
 Atsižvelkite į  visus perspėjimus ir  patarimus,  pateiktus instrukcijose.  Perspėjimai  praneša apie atvejus,  kai  ne nkamas

prietaiso naudojimas  gali  tap  asmeninių  sužeidimų priežas mi.  Patarimų skiltyje  pateikiami  naudingi  patarimai  apie
prietaiso naudojimą.

 Kilus klausimų, kreipkitės į gamintojo įgaliotą atstovą.
Patarimai:

 Jaunesni kaip 14 metų vaikai turėtų naudo  prietaisą su suaugusiųjų priežiūra.
 Mažai patyrę žmonės ir žmonės, kurių fizinė koordinacija yra prasta, turėtų bū  ypač a dūs, važiuodami prietaisu. 
 Prieš važiuodami prietaisu, a džiai perskaitykite instrukcijas ir visuomet jų laikykitės.
 Vaikai neturėtų valy  ir taisy  prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

DĖMESIO:  ne nkamas  prietaiso  naudojimas  ir/ar  naudotojo  vadovo  neskaitymas  gali  tap  sunkaus  sužeidimo  priežas mi.
Gamintojas neatsako už sužeidimus, kilusius dėl instrukcijų nesilaikymo.
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.

Saugumo patarimai
Prietaiso saugumas
Važiuodami bet kokia transporto priemone, taip pat ir šiuo elektriniu paspirtuku, rizikuojate savo sveikata. Išmokite važiuo  saugiai
ir laikykitės naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių.

 Prieš važiuodami pa krinkite,  ar  prietaiso  padanga nėra pažeista  ir  ar  prietaiso  dalys  yra  tvirtai  prisuktos.  Jei  reikia,
kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą.

 Naudodami prietaisą, nedarykite nieko, kas galėtų pakenk  ki ems žmonėms ar jų turtui.
 Nemodifikuokite  prietaiso,  nes taip pakeisite prietaiso  veikimo ir  struktūrines savybes.  Šie pakei mai  gali  tap  rimtų

sužeidimų priežas mi.
 Nemerkite prietaiso į vandenį, nes galite apgadin  elektrines prietaiso dalis. Prietaisas gali  tap  nelaimingo atsi kimo

priežas mi.

Saugumo perspėjimai
Atkreipkite dėmesį, kad, važiuodami prietaisu, galite praras  pusiausvyrą, įvažiuo  į kitus žmones ar daiktus bei nukris . Norėdami
išveng  sužeidimų, susipažinkite su naudotojo vadovo principais ir palaikykite gerą prietaiso būklę.

Nepamirškite apsauginių priemonių, tokių kaip spor nė
apranga, šalmas, kelių ir alkūnių apsaugos ir pan.

Nevažiuokite, lyjant lietui.
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Nevažiuokite su apkrova. Prietaisas skirtas k vienam žmogui –
nevežkite keleivių.

14-60 metų amžiaus žmonės gali naudo  prietaisą. Nėščiosioms
draudžiama naudo  prietaisą.

Maksimali apkrova – 120 kg. Nevažiuokite prietaisu, prieš tai gėrę alkoholį ar vartoję vaistus.

Neskambinkite ir nesiklausykite muzikos, kai važiuojate
prietaisu.

Būkite atsargūs, kai važiuojate keliu, kuriame yra duobių, taip pat
jeigu kelias yra šlapias ar purvinas, jeigu sninga ir šąla ir jeigu yra

tamsu. Venkite kelių su užtvaromis ir didele įkalne (>15°C). 

Nenaudokite prietaiso pavojingose vietose, kuriose yra degių ir
sprogių skysčių, garų ar miltelių, kad prietaisas neužsidegtų ir

nesprogtų. 

Nevažiuokite automobiliams skirtu keliu.

Sudedamosios dalys:
1. Stabdžiai
2. Rankenėlė
3. Žibintas
4. Svirtelė
5. Sulankstymo žiedas
6. Variklis
7. Laikiklis
8. Diskiniai stabdžiai
9. Akseleratorius
10. LED ekranėlis
11. Kabliukas
12. Baterijų dangtelio užraktas
13. Baterijos
14. Krovimo lizdas
15. Sulankstymo mechanizmas
16. Neslidus pedalas
17. Purvasaugis
18. Galinis žibintas
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A.
B. Stabdžių

rankenėlėLCD
ekranėlis

C. Funkcijos mygtukas
D. Įjungimas
E. Droselis
F. Klaidų pranešimai
G. Galia
H. Grei s
I. Funkcija
J. Pavara
K. Matavimo vienetai

Funkciniai mygtukai
1. Įjungimo mygtukas: ilgai paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ir išjungtumėte prietaisą.
2. Funkcijos mygtukas:

a. Trumpai  paspauskite  funkcijos  mygtuką,  kad  pakeistumėte  pavaras.  Naujoko  režimas:  pavarų  indikatorius
nerodomas. Įpras nis režimas: balta pavarų indikatoriaus lemputė. Spor nis režimas: raudona pavarų lemputė.

b. Trumpai du kartus spustelėkite funkcijos mygtuką, kad įjungtumėte ar išjungtumėte priekinius žibintus. Galiniai
žibintai degs visą laiką.

3. Akseleratorius: paspauskite akseleratoriaus mygtuką, kad pradėtumėte naudo  prietaisą ir padidintumėte grei .
4. Stabdžiai:  suspauskite  stabdžių  rankenėlę,  kad  stabdytumėte.  Atsargiai  koja  spustelėkite  galinį  purvasaugį,  kad

pagrei ntumėte stabdymą.
5. Pastovaus greičio režimas: palaikykite pastovų grei  6 sekundes, kad įjungtumėte pastovaus greičio režimą. Išeikite iš šio

režimo, paspausdami akseleratorių arba stabdžius. 

Surinkimas:
1. Patraukite rankenėlę, spausdami žemyn galinio rato purvasaugį.
2. Pritvir nkite sulankstymo mechanizmą. Naudokite sulankstomo mechanizmo fiksatoriaus žiedą.
3. Prisukite stabdžių rankenėlę M6 veržliarakčiu.
4. Prisukite vairo rankenėlę. Atsižvelkite į sukimosi kryp .
5. Pareguliuokite sulankstymo mechanizmo veržlę, kad rankena nesikratytų.

Sulankstymas
1. Atlaisvinkite fiksavimo žiedą.
2. Atverkite fiksavimo mechanizmą.
3. Sulenkite vamzdį.
4. Atsargiai spustelėkite žemyn, kad pritvir ntumėte kabliuką.
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Baterijos įdėjimas ir išėmimas
Išrinkimas:

1. Patraukite užraktą ant baterijų bloko.
2. Patraukite baterijas į viršų iš apačios.
3. Baterijoms atsidūrus viršuje, ištraukite jas horizontaliai.

Surinkimas:
1. Įstatykite bateriją horizontaliai į vamzdį.
2. Paspauskite žemyn taip, kad baterijų bloko užrakto mechanizmas suveiktų.

Važiavimas
Prieš važiuodami mūvėkite šalmą ir nepamirškite kitų apsauginių priemonių.

1. Paspauskite POWER mygtuką ir palaikykite jį 2 sekundes.
2. Vieną koją padėję ant pakojos, kita atsispirkite nuo žemės.
3. Atsistokite abiem kojomis ant prietaiso taip, kad išlaikytumėte balansą.
4. Atsargiai dešine ranka paspauskite droselio mygtuką, pasukdami rankenėlę.
5. Pastoviai spauskite droselį, kad padidintumėte grei .
6. Suspauskite stabdžių rankenėlę, kad sumažintumėte grei  arba sustabdytumėte paspirtuką.
7. Prietaisui sustojus arba pradėjus važiuo  lėtai, galėsite nulip .
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Baterijų instrukcijos
Instrukcijose nurodome, kaip krau  baterijas ir palaiky  jų tarnavimo laiką. Naudokite baterijas pagal instrukcijų rekomendacijas,
kad pailgintumėte baterijos tarnavimo laiką ir už krintumėte jos veikimo kokybę.
Baterijų saugumas
Nutraukite baterijų naudojimą šiais atvejais:

 Naudokite prietaiso baterijas k pagal vie nių teisės normų principus.  Prietaiso baterijas išrink  ir prižiūrė  turėtų k
profesionalai.

 Jeigu jaučiate neįprastą kvapą arba šilumą. Iš baterijų ištekėjus jų skysčiui, jo nelieskite.
 Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams lies  baterijų. Prieš įdėdami baterijas arba važiuodami, atskirkite įkroviklį. Jei

norite, kad prietaisas veiktų efektyviau, kraukite ir naudokite prietaisą baterijų instrukcijose nurodytame temperatūros
diapazone.

 Ličio baterijas sudaro sveikatai pavojingos medžiagos. Nemėginkite a dary  baterijų. Nekiškite į jas pašalinių daiktų.
 Nekraukite ličio baterijų, kurios yra pasenusios, nes tai gali bū  pavojinga sveikatai. Išmeskite a tarnavusias baterijas.
 Nekraukite baterijų aukštoje temperatūroje (45°C). Naudokite k originalų įkroviklį. 

Krovimas
 Atverkite krovimo lizdo dangtelį. Įsi kinkite, kad lizdas yra švarus ir sausas.
 Prijunkite įkroviklį prie baterijos, o kitą jo galą įstatykite į 100-240 V, 50/60 Hz rozetę. Įsi kinkite, kad įsižiebė įkroviklio

indikatoriaus lemputė.
 Degant  raudonai  indikatoriaus  lemputei,  prietaisas  krausis.  Jeigu  lemputė  nedega,  pa krinkite,  ar  nkamai  įstatytas

kištukas.
 Kai dega žalia indikatoriaus lemputė, krovimas baigtas.

Krovimo metodas:

Patarimai:
 Pirmiausia įjunkite įkroviklį į rozetę, tuomet prijunkite jį prie akumuliatoriaus, degant žaliai indikatoriaus lemputei.
 Baigę krau , uždenkite lizdą dangteliu, kad į įkroviklio lizdą nepatektų pašalinių daiktų ir baterijos nesugestų.

Techniniai parametrai:
 Maksimalus pikinis galingumas: 700 W.
 Baterija: 36 V, 10 Ah.
 Važiavimas į įkalnes: 15°.
 Ratai: 25,4 cm (10 colių).
 Diskiniai stabdžiai.
 Priekiniai ir galiniai žibintai.
 Maksimali apkrova: 120 kg.
 Matmenys: 108,3 x 42 x 118,6 cm.
 Matmenys (sulankstyto): 108,3 x 42 x 46 cm.
 Svoris: 15 kg.
 Spalva: juoda.
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Priežiūra
 Įsi kinkite, kad prietaisas, prietaiso įkroviklis ir laidas yra išjung .
 Nuvalykite prietaiso korpusą minkšta šluoste. Netepkite ant guolių papildomo aliejaus ar tepalo.
 Dėmesio: neplaukite prietaiso vandens srove ir nemerkite jo į skysčius, nes galite nepataisomai apgadin  elektronines

prietaiso dalis.
Saugojimas

 Įkraukite  prietaisą,  prieš  padėdami  jį  saugo ,  kad baterija  ilgai  neliktų iškrauta.  Kraukite  bateriją  bent  kartą  per  tris
mėnesius.

 Jeigu prietaiso saugojimo temperatūra yra žemesnė kaip 0°C, nekraukite prietaiso. Padėkite jį  į  šiltesnes patalpas (virš
10°C). Leidžiama saugojimo temperatūra yra -10°C - 35°C.

 Laikykite prietaisą sausoje ir nkamos temperatūros patalpoje. Galite uždeng  prietaisą, kad jis nedulkėtų.
 Dėmesio:  siekiant už krin  Jūsų saugumą, draudžiama savarankiškai išrink  prietaisą. Naudotojui išrenkant ir tvarkant

prietaisą ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garan ja.

Trikdžių šalinimas
Jeigu prietaisas sugenda, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Problema Sprendimas
Prietaisas neįsijungia. Įsi kinkite, kad baterijos yra įkrautos.

Prietaisas nesikrauna.
 Pa krinkite, kad prietaisui yra ekiama elektra.
 Pa krinkite, ar dega krovimo indikatoriaus lemputė.
 Įsi kinkite, kad nkamai įstatytas įkroviklio kištukas.

Neveikia „Bluetooth“ signalas. Pa krinkite, ar įjungta „Bluetooth“ funkcija.

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

GARANTINIAI TERMINAI:   prietaisui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.  

SVARBU
Krovimo metu paspirtuko nepalikite be priežiūros. Ypa ngai nak . Lyjant lietui paspirtuko nekraukite lauke. 
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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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