
ELEKTRINĖ RIEDLENTĖ BEASTER
BSSK10 

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prašome jį naudo  k pagal paskir . Prieš naudojimą bū na perskaity  visas instrukcijas ir jų
laiky s. Išsaugokite instrukcijas tolimesniam naudojimui.

Pakuotėje:

1. Įkroviklis.
2. Nuotolinio valdymo pultelis.
3. USB laidas.
4. „T“ formos įrankis.

Sudedamosios dalys
Riedlentė Nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Įjungimas/ išjungimas

 Ilgai spauskite įjungimo mygtuką, palaikydami 3 sekundes, kad įjungtumėte. Pradės švies  ekranėlis.
 Dar kartą spauskite 3 sekundes palaikydami įjungimo mygtuką, kad išjungtumėte.
 Nuotolinio valdymo pultelis nėra esiogiai susietas su riedlente ir automa škai išsijungs po 30 sekundžių.

Riedlentės kryp es pakei mas
Du kartus spauskite įjungimo mygtuką. Ekranėlyje pamatysite kryp es rodyklę, sukimasis į priekį – vibruoja 1 kartą, atgal – 2 kartus.
Greičio reguliavimas
Jeigu riedlentė nejuda arba slysta, trumpai spauskite funkcijų mygtuką, kad pakeistumėte grei , rinkdamiesi tarp pavarų.
Stabdymo jėgos reguliavimas
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Pasukite ratuką atgal į stabdymo poziciją ir tuo pačiu metu trumpai spauskite funkcijų mygtuką, kad reguliuotumėte stabdymo jėgą.
Įkrovimas
Pultelis įkraunamas mikro USB jung mi su laidu. Kai pultelis yra prijungtas įkrovimui, atsiranda R simbolis, nurodan s įkrovimo eigą.
Pilnas įkrovimas paprastai užtrunka apie 2 valandas.

Riedlentės baterija ir jos įkrovimas:
Riedlentės baterijai baigiant išsieikvo , ji pypsės primindama apie bū ną įkrovimą. Pilnas įkrovimas užtruks apie 4–5 val.

1. Visuomet įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas prieš pradedant įkrau .  Nenaudokite riedlentės ir nuotolinio valdymo
pultelio, kol prietaisas yra įkraunamas.

2. Įkraukite prietaisą k nkamos įtampos el. šal niu (100–240 V, 50/60 Hz).
3. Baterija įkraunama per išorinę įkrovimo jung . Visuomet pirma įjunkite įkroviklį į prietaisą, o k tada įkroviklį – į el. nklą.
4. Baigus krau , atjunkite įkroviklį.
5. Įkraukite prietaisą k švarioje, sausoje vietoje. Venkite i n didelio karščio ir šalčio. Nekraukite neigiamoje temperatūroje.
6. Venkite ilgalaikio baterijos iškrovimo, įkraukite bateriją kas 30 d., jei prietaisas nenaudojamas. Pilnai įkraukite bateriją po

kiekvieno naudojimo. Naudokite k originalią bateriją.
7. Nenaudokite jokių kitų gamintojų įkroviklių, nes tai gali pažeis  prietaiso bateriją ir sumažin  jos ilgaamžiškumą.
8. Baterijos ilgaamžiškumas esiogiai priklauso nuo jos priežiūros ir naudojimo įpročių.
9. Dažnas stabdymas ir startavimas gali žymiai sutrumpin  įkrauto prietaiso naudojimo laiką.
10. Nedėkite baterijos į ugnį, nepažeiskite, nebandykite ardy , taisy . A tarnavusi baterija turi bū  išmesta k į tam specialiai

skirtus konteinerius ar surinkimo vietas.

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. Važiuojant,  didinant  ar  mažinant  grei ,  stabdant  laikykite  kūno  padė  tolygiai  riedlentės  judėjimo  kryp mi,  taip  pat

atsižvelgiant į naudojamas funkcijas, tam kad už krintumėte riedlentės stabilumą ir išvengtumėte galimo pažeidimo.
3. Stabdant ar mažinant grei , jūsų kūno padė s turėtų bū  šiek ek pasvirusi atgal.
4. Pradedant važiuo  ar didinant grei , jūsų kūno padė s turėtų bū  šiek ek pasvirusi į priekį.
5. Stovėdami ant  riedlentės  lentos viršaus,  laikykite pėdas tvirtai  padėję ant lentos šiek ek praskėstas,  tam kad geriau

pasiskirstytų svoris ir už krintumėte stabilumą.
6. DĖMESIO: važiuodami riedlente visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

7. Venkite bet kokios laisvos ar kabančios aprangos detalių, kurios gali įsisuk  į prietaiso ratus.
8. Avėkite avalynę lygiu paviršiumi, kad garantuotumėte stabilumą.
9. Važiuodami būkite pasirengę bet kada sustabdy , venkite pavojingo greičio sau ir aplinkiniams, laikykitės saugaus atstumo
10. Venkite slidžių paviršių, bet kokių kliūčių, staigių pakilimų. Važiuokite k atvirose, lygiose vietose. Venkite spūsčių.
11. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų atlik  prietaiso priežiūros ir valymo.
12. Prietaiso negali naudo  apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų medžiagų žmonės.
13. DĖMESIO:  laikykitės  Lietuvos  respublikos  elektrinių  riedlenčių  vairavimą reglamentuojančių  teisės  normų ir  įstatymų.

Produkto pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilak nis serviso pa krinimas kas 6 mėn.

Prieš kiekvieną naudojimą:
1. Ratai. Pa krinkite, ar ratai nėra nusidėvėję. Esant dideliam nusidėvėjimui, prietaiso nenaudokite.
2. Lenta.  Reguliariai  pa krinkite,  ar  lenta  nėra  pažeista  ar  sulaužyta.  Venkite  i n  ekstremalaus  važiavimo,  kad  jos

nepažeistumėte.
3. Kitos  dalys.  Prieš kiekvieną važiavimą pa krinkite,  ar  nėra atsilaisvinusių dalių,  varžtų ir  kt.  Važiuojant  neturėtumėte

girdė  jokių pašalinių garsų ar triukšmų, o tai išgirdus bū na tuojau pat nutrauk  važiavimą ir kreip s į servisą.
4. Apsaugos ir  apranga.  Dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir  alkūnių apsaugas). Rekomenduojama gerai

prikimban  avalynė plokščiu guminiu padu. Batraiščiai turi  bū  gerai užriš  ir  nekabė  apačioje. Niekada nevažiuokite
basi, su basutėmis ar sandalais.
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5. Įkrovimas. Pasirūpinkite, kad prieš naudojimą riedlentė būtų pilnai įkrauta. Tinkamai pastatykite riedlentę ratukais žemyn.

Perspėjimai:

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

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg. Nenaudokite prietaiso išgėrę alkoholio .

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos,. Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse.

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. Važiuokite pagarbiai ir atkreipkite dėmesį į

aplink esančias kliū s bei pėsčiuosius, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.
3. Nenaudokite prietaiso taip, kad sužalotumėte kitus asmenis ar apgadintumėte nuosavybę.
4. Nemodifikuokite prietaiso, nes gali suprastė  jo veikimas ar pakis  struktūrinės savybės, taip padidėjant grėsmei susižeis .
5. Nevažiuokite riedlente eisme, taip pat drėgnu, apledėjusiu, slidžiu keliu, bekele, per nelygumus ar kliū s.
6. SVARBU: Neplaukite prietaiso su vandens srove. Nenaudokite prietaiso per lietų. 
7. Prietaiso nerekomenduojama naudo  asmenims su regos, koordinacijos, reakcijos ir kitais sveikatos sutrikimais.
8. Vaikai be suaugusiųjų negali naudo s šiuo prietaisu.
9. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų atlik  prietaiso priežiūros ir valymo.
10. SVARBU: Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui. 
11. Atsiradus bet kokiam prietaiso ar jo dalių pažeidimui, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į servisą.
12. Norėdami nuvaly  dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę. Nenaudokite valymui alkoholio, s prių

valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeis  prietaisą.
13. 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.

Techninės specifikacijos:
Greičio režimai (mažas / vidu nis / didžiausias) 15 / 25 / 40 km/val.
Maksimalus atstumas 30–35 km
Bendras galingumas 2 x 600 W
Įkrovimo laikas 4–5 val.
Baterija 42 V, 8 Ah
Svoris 6,8 kg
Maksimali apkrova 120 kg
Užvažiuojama įkalnė 20°
Atsparumas vandeniui IP54
Matmenys 95 x 27 x 13 cm
Lentos sudė s 8 sluoksniai klevas
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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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