
ELEKTRINIS DVIRATIS Gocycle Gxi
KKL-3253, KKL-3255

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėmesio, svarbu!
Šiame  naudotojo  vadove  pateikiama  svarbi  elektrinio  dviračio  saugumo,  naudojimo  ir  priežiūros  informacija.  Perskaitykite
naudotojo vadovą, prieš pirmą kartą važiuodami GOCYCLE, ir išsaugokite jį, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . 
Atskiros detalės, tokios kaip amor zatoriai ar pedalai, bei papildomi aksesuarai, tokie kaip šalmas ar žibintai, gali turė  papildomas
saugumo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas. Įsi kinkite, kad turite visas gamintojo instrukcijas, įsigydami GOCYCLE ar jo priedus. 
Jeigu  tarp  šiame  naudotojo  vadove  ir  dviračio  priedo  dalių  gamintojo  instrukcijose  pateikiamos  informacijos  yra  nea kimų,
visuomet laikykitės GOCYCLE instrukcijų nurodymų. 

DĖMESIO: prieš skaitydami šias instrukcijas, apsilankykite puslapyje www.gocycle.com/safety ir išsiaiškinkite, ar nėra naujesnės šių
instrukcijų versijos ir Jūsų GOCYCLE modeliui skirto techninio biuletenio.

Naujesnėse  instrukcijų  versijose  gali  bū  pateikiama  svarbi  saugumo  informacija.  Apsilankykite  www.gocycle.com/safety ir
parsisiųskite naujausią naudotojo vadovą. Perskaitykite visą techninio biuletenio informaciją apie Jūsų GOCYCLE modelį ir rėmo
numerį.
Visuomet naudokite „GocycleConnect“ mobiliąją aplikaciją, kad nustatytumėte dviračio parametrus, prieš pirmą kartą jį naudodami.
Taip pat galite paprašy  GOCYCLE pardavėjo, kad jis ar ji nustatytų Jūsų GOCYCLE parametrus ir perduotų visą svarbiausią saugumo
informaciją, pateikiamą mobiliojoje programėlėje.
Jeigu turite klausimų ar nesuprantate tam kros instrukcijų dalies, pasikonsultuokite su GOCYCLE pardavėju ar GOCYCLE.
Atkreipkite dėmesį:  šis  naudotojo vadovas pateikia  k pagrindinę informaciją apie dviračio ir  jo priedų naudojimą, priežiūrą  ir
taisymą. Jei norite prietaisą prižiūrė  ar taisy , susisiekite su įgaliotu GOCYCLE atstovu ar pardavėju. Jei įsigijote dvira  esiai iš
GOCYCLE, kreipkitės pagalbos į www.gocycle.com/support.
Už pagalbą Jums ir Jūsų prietaiso priežiūrą yra atsakingas Jums GOCYCLE pardavęs įgaliotas atstovas. Įgaliotus GOCYCLE pardavėjus
rasite www.gocycle.com. 
Jeigu norite taisy  ar tvarky  GOCYCLE, pirmiausia kreipkitės į Jums jį pardavusį GOCYCLE atstovą. 

1. Bendrieji perspėjimai
Kaip ir  visos sporto rūšys,  važiavimas dviračiu gali  tap  sužeidimų ir  tur nės žalos priežas mi.  Pasirinkdami važiuo  GOCYCLE,
prisiimate šią riziką. Taigi svarbu žino  saugaus ir  atsakingo važiavimo bei nkamos prietaiso priežiūros taisykles bei jų laiky s.
Tinkamai naudodami ir prižiūrėdami GOCYCLE, sumažinate sužeidimų kimybę.
DĖMESIO: važiavimas bet kokios rūšies dviračiu yra susijęs su rizika jį apgadin , smarkiai susižeis  ar netgi žū . Ši rizika padidėja
miesto zonose, kuriose yra daug žmonių ir eismo. Pasirinkdami važiuo  GOCYCLE, prisiimate šią riziką. Nemėginkite važiuo  dviračiu
virš savo ar GOCYCLE galimybių ribų.
Naudotojo vadove pateikiami  perspėjimai,  informuojantys apie pasekmes,  ne nkamai prižiūrint GOCYCLE ir  nesilaikant saugaus
važiavimo prak kų.

 Perspėjamasis simbolis  ir žodis DĖMESIO: pavojinga situacija, kurios neišvengus, gresia sunkus sužeidimas ar mir s.

 Perspėjamasis simbolis ir žodis PERSPĖJIMAS: potencialiai pavojinga situacija, kurios neišvengus, rizikuojate lengvai ar
vidu niškai sunkiai susižeis . Taip pat šitaip žymima informacija apie nesaugias važiavimo prak kas.
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 Žodis PERSPĖJIMAS be perspėjamojo simbolio: situacija, kurios neišvengus, galite smarkiai apgadin  GOCYCLE arba gali
nebegalio  garan ja.

Daugelis perspėjimų informuoja apie situacijas, kuriose galima praras  kontrolę ir nukris . Nukri mas gali tap  sunkaus sužeidimo
ar netgi mir es priežas mi, taigi kiekvienu tokiu atveju sužeidimo ir mir es rizika nebus pakarto nai primenama.
Kadangi  neįmanoma  numaty  visų  situacijų  ir  važiavimo  sąlygų,  kuriomis  bus  naudojamas  GOCYCLE,  šis  naudotojo  vadovas
nepateikia saugumo informacijos visais įmanomais atvejais. Rizikos, susijusios su GOCYCLE naudojimu, kurių neįmanoma nuspė  ar
išveng , tampa dviračio naudotojo atsakomybe.
Rekomenduojame susipažin  su rizikomis, susijusiomis su važiavimu dviračiu. Taip pat rekomenduojame:

 Klaus  informacijos apie saugų važiavimą ar miausioje dviračių parduotuvėje.
 Važiuo  pagal savo galimybes ir jėgas.
 Sudalyvau  saugaus važiavimo dviračiu pamokoje.
 Internete paieško  informacijos apie saugų važiavimą dviračiu.

Dviračio naudotojų įgūdžiai gali skir s. Tik patyrę dvira ninkai galės lengvai važiuo  dideliu greičiu ir/ar tarp kliūčių, mašinų ir kitų
dvira ninkų. Nevažiuokite virš savo galimybių ribų.

2. Nustatymas ir naudojimo pradžia
PERSPĖJIMAS: perskaitykite visą naudotojo vadovą, prieš pradėdami naudo  dvira . A džiai perskaitykite ir įsi kinkite, kad gerai
supratote, informaciją šioje skiltyje. Ne visi GOCYCLE modeliai  turi visas funkcijas, aprašytas šiame naudotojo vadove. Jei reikia,
pasikonsultuokite su GOCYCLE pardavėju.
2.1 Nustatymai

1. Parsisiųskite „GocycleConnect“ mobiliąją programėlę per GooglePlay arba AppStore.
2. A darykite programėlę ir paspauskite SETUP.
3. Atlikite visus aprašytus veiksmus.
 Pagalba: www.gocycle.com/support. 
 Vaizdo įrašai: www.gocycle.com/support.
 Naudotojo vadovai: www.gocycle.com/safety.
 Klientų aptarnavimo centras: customerservice@gocycle.com.

 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad GOCYCLE nustatymai yra nkamai parink  pagal prietaiso naudojimo šalį. Jeigu renkatės GOCYCLE
nustatymus, naudodami „GocycleConnect“ programėlę, įsi kinkite, kad turite įgaliojimą keis  GOCYCLE naudojimo regioną.
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2.2 Sudedamosios dalys

1. Balnelis
2. Sėdynės vamzdelio tvir nimo mechanizmas
3. Sėdynės vamzdelis
4. Lockshock®
5. Galinis Pitstopwheel®
6. Galinis diskinis rotorius
7. Cleandrive®
8. Alkūniniai svertai
9. Stovas
10. Pedalas
11. Rėmo fiksatorius
12. Rėmo sėdynės vamzdelio fiksatorius
13. Rėmas
14. Rankenos
15. Pavarų perjungiklis
16. Stabdžių rankenėlė
17. Vairo iškyša
18. Vairo iškyšos užraktas
19. Priekinis Pitstopwheel®
20. Šakė
21. Variklis
22. Priekinis diskinis rotorius
23. Krovimo prievadas
24. Baterijos įjungimo/išjungimo mygtukas
25. Serijinis numeris
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2.3 Apžiūra prieš važiuojant
PERSPĖJIMAS:  nkamas  prietaiso  nustatymas  –  svarbi  saugaus  ir  komfor ško  prietaiso  naudojimo  dalis.  Tinkamas  GOCYCLE
sureguliavimas,  pritaikant  prietaisą  Jūsų  ūgiui  ir  naudojimo sąlygoms, reikalauja  pa r es,  įgūdžių ir  specialių  įrankių.  Visuomet
leiskite GOCYCLE atstovams sureguliuo  prietaisą, prieš jį naudodami. Rekomenduojame naudo  „GocycleConnect“ programėlę,
kad atliktumėte prietaiso apžiūrą, prieš juo važiuodami.

 DĖMESIO! Jeigu GOCYCLE nėra nkamai sureguliuotas ir pritaikytas Jums, galite praras  kontrolę ir nukris . Jeigu dvira s nėra
pritaikytas Jūsų ūgiui, nevažiuokite juo.

 Pa krinkite, ar prietaiso detalės nėra atsipalaidavusios:
1. Viršu nis sėdynės vamzdžio fiksatorius, 5-7 Nm.
2. Rėmo ir sėdynės vamzdžio fiksatorius, 5-7 Nm.
3. Sėdynės vamzdis nejuda.
4. Galinis ratas.
5. Svertai.
6. Pedalai.
7. Priekinis ratas.
8. Vairo rankena stabiliai pritvir nta prie šakės.

Įsi kinkite, kad prietaisui netrūksta varžtų ir tvir nimo fiksatorių.

 Pa krinkite slėgį abiejose padangose.

 Pa krinkite balnelio vamzdžio padė .
1. Viršu nis balnelio vamzdžio fiksatorius, 5-7 Nm.
2. Rėmo ir balnelio vamzdžio fiksatorius, 5-7 Nm.
3. Balnelis turėtų nesisukinė . 

Įsi kinkite, kad galite patogiai sėdė  ant balnelio ir kojomis lies  žemę.
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 GX modeliai: įsi kinkite, kad sulankstymo dirželis yra vietoje.

 GX modeliai: įsi kinkite, kad fiksatoriai yra uždary . Fiksatoriai turėtų neatsidary , pastumiami nurodyta kryp mi.

 GS ir G3 modeliai: įsi kinkite, kad rankenėlių atleidimo užraktas yra užvertas.

 GS ir G3 modeliai: įsi kinkite, kad PitstopLock® yra užvertas ir kad visos trys rankenėlės yra uždarytos ant abiejų ratų.

 Įsi kinkite, kad paspyris yra visiškai užlenktas į viršų.
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 Pa krinkite stabdžius. Žinokite, kurios rankenėlės valdo priekinius ir galinius stabdžius.

 Įjunkite bateriją, naudodami baterijos įjungimo/išjungimo mygtuką. Minkite pedalus, kad įjungtumėte variklį. Nustokite
min , kad variklis nustotų veikęs. Naudokite stabdžius, kad, esant reikalui, galėtumėte susto .

2.4 Dviračio nkamumas naudojimui ir reguliavimas
 Ar  balnelis  yra  nkamame  aukštyje?  Sureguliuokite  balnelio  aukš  taip,  kad  galėtumėte  lies  žemę  abiem kojomis,

sėdėdami  ant  balnelio.  Tai gali  reikš ,  kad liečiate  žemę pirštų galiukais.  Jeigu esate mažiau  patyręs  dvira ninkas,  iš
pradžių nustatykite balnelį taip, kad, Jums sėdint ant balnelio, abi Jūsų kojos būtų ant žemės.

 DĖMESIO! Įstatykite balnelio strypą į balnelio vamzdelį taip, kad nebesimatytų minimalaus įstatymo žymos. Priešingu atveju
vamzdis ar netgi rėmas gali sulūž , taigi rizikuojate praras  kontrolę ir nukris .

 Ar balnelis ir sėdynės vamzdelis yra nkamai pritvir n ? Balnelis neturėtų judė  į šalis.
 Ar rankos ir vairo iškyša yra nkamame aukštyje? Kai kurie GOCYCLE modeliai turi reguliuojamo kampo iškyšą. Jeigu Jūsų

prietaisas  turi  tokią  iškyšą,  paprašykite,  kad  GOCYCLE  pardavėjas  ar  atstovas  Jums  parodytų,  kaip  ją  sureguliuo .
Atkreipkite dėmesį: pakeitus iškyšos kampą, gali tek  iš naujo sureguliuo  stabdžių rankenėles ir šakę.

 DĖMESIO! Visuomet pasirinkite nkamą sąsūkos momentą. Per daug tvirtai prisuk  varžtai gali deformuo s. Per silpnai prisuk
varžtai gali pradė  judė . Abiem atvejais sulūžus varžtui, galite praras  kontrolę ir nukris .

 DĖMESIO! Nepakankamai tvirtai prisuktas šakės gnybto varžtas gali turė  neigiamos įtakos vairavimo kontrolei.  Rizikuojate
praras  kontrolę ir nukris . Apžerkite kojomis priekinį GOCYCLE ratą ir pamėginkite pasuk  rankenas ir vairo iškyšą. Jeigu pavyksta
pasuk  iškyšą priekinio rato atžvilgiu, varžtai yra nepakankamai tvirtai prisuk .

 Ar galite lengvai valdy  stabdžius? Galite pakeis  stabdžių kampą ir pavarų perjungimo rankenėlių padė . Paprašykite
GOCYCLE atstovo,  kad jis  Jums padėtų tai  padary .  Jei  patys  reguliuosite  rankenėlių  padė ,  įsi kinkite,  kad iš  naujo
užsukote gnybtų fiksatorius, kaip aprašyta instrukcijų Priede.

 Galite reguliuo  GOCYCLE stabdžių rankenėlių padė , kad lengviau jas pasiektumėte. Jeigu Jūsų rankos yra mažos arba
jeigu paspaus  stabdžių rankenėlę yra labai sunku, kreipkitės į GOCYCLE atstovą, kad jis Jums padėtų sureguliuo  stabdžių
rankenėlių padė .

 DĖMESIO! Labai svarbu turė  nkamai nustatytus stabdžius, kad, esant reikalui, galėtumėte išnaudo  visą stabdymo pajėgumą.
Priešingu atveju rizikuojate nukris  ir smarkiai susižeis .

 Ar gerai suprantate, kaip naudo  naująjį GOCYCLE? Jei nesate kri, prieš pirmą kartą važiuodami dviračiu, kreipkitės į
GOCYCLE  atstovą,  kad  jis  Jums  paaiškintų  GOCYCLE  funkcijas  ir  savybes.  Jei  reikia,  kreipkitės  į  GOCYCLE  tolimesnės
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pagalbos.
 Ar, sėdėdami ant dviračio, laikydami vairo rankenėles ir spausdami stabdžius, jaučiatės patogiai? Ar galite valdy  dvira ?

Jei nesate kri, ar galite saugiai naudo  GOCYCLE, kreipkitės į GOCYCLE atstovą pagalbos.

2.5 Saugumo taisyklės
 Visuomet,  važiuodami  dviračiu,  dėvėkite  nkamą  šalmą.  Laikykitės  šalmo  gamintojo  instrukcijų,  jį  naudodami  ir

tvarkydami.
 Ar turite visą kitą saugumą už krinančią įrangą? (Žr. 3 skil ). Esate atsakingi už susipažinimą su vietoje, kurioje naudojate

prietaisą, galiojančiomis teisės normomis ir privalote jų laiky s.
 Ar žinote, kaip nkamai pritvir n  priekinį ir galinį ratus? Žr. 5 skil . Jei ratai nėra tvirtai pritvir n , jis gali pradė  judė

ar atsiskir  nuo GOCYCLE. Tai gali tap  sunkaus sužeidimo ar mir es priežas mi.

2.6 Mechaninio saugumo apžiūra
 Apžiūrėkite GOCYCLE būklę prieš kiekvieną važiavimą.
 Varžtai  ir  ki  fiksatoriai:  kadangi  prietaiso  varžtai  ir  fiksatoriai  yra  pagamin  iš  įvairių  medžiagų,  kurios  skiriasi

priklausomai nuo modelio ir detalės, sunku apibendrin  jų prisukimui reikalingą jėgą ar sąsūkos momentą. Žr. skil  apie
tvir nimo detalių sąsūkos momentą instrukcijų Priede arba detalės gamintojo instrukcijas. Tinkamam fiksavimo detalių
prisukimui reikalingas sukalibruotas dinamometrinis veržliarak s, taigi leiskite tai padary  profesionaliam mechanikui. Jei
norite  patys  sureguliuo  savo  GOCYCLE  fiksatorius,  naudokite  dinamometrinį  veržliarak  ir  atsižvelkite  į  sąsūkos
momentą, nurodytą GOCYCLE instrukcijose arba naudojamos dalies gamintojo instrukcijose. Jei reikia sureguliuo  varžtus
namuose arba gamtoje, būkite labai atsargūs. Iškart atsiradus galimybei,  leiskite varžtus pa krin  GOCYCLE atstovui ar
kvalifikuotam dviračių mechanikui. Norint reguliuo  kai kurias prietaiso detales, reikalingi specialūs įrankiai ir žinios. 2, 3,
4 ir 5 skiltyse aprašomos detalės, kurias galite reguliuo  patys. Kitų detalių reguliavimą ir taisymą turėtų atlik  kvalifikuo
GOCYCLE specialistai.

 DĖMESIO! Svarbu, kad visi prietaiso varžtai ir tvir nimo elementai būtų prisukami,  naudojant  nkamą jėgą. Naudojant per
mažai  jėgos,  tvir nimo detalės  gali  nesilaiky .  Naudojant per daug jėgos,  tvir nimo detalės  gali  deformuo s ar sulūž .  Abiem
atvejais padidėja detalių sugedimo ir sulūžimo bei sužeidimų rizika.

 Įsi kinkite, kad nė viena dviračio detalė nėra atsipalaidavusi. Liesdami apžiūrėkite visą dvira . Jeigu dviračio detalės ar
priedai yra atsipalaidavę, juos priveržkite. Jei kyla abejonių, paprašykite pagalbos patyrusio žmogaus ar specialisto.

 Įsi kinkite, kad padangos yra nkamai pripūstos (5 skil s). Pa krinkite padangas, padėdami vieną ranką ant balnelio, kitą
– ant  rankenos ir  vairo iškyšos jung es.  Tada lengvai  pašokinėkite  ant  dviračio,  žiūrėdami  į  padangas.  Palyginkite  su

nkamai pripūstomis padangomis. Jei reikia, pareguliuokite.
 Ar  padangos  nėra  apgadintos?  Lėtai  sukite  kiekvieną  ratą,  įsi kindami,  kad  padangos  nėra  supjaustytos.  Pakeiskite

apgadintas padangas, prieš važiuodami dviračiu.
 Ar ratlankiai  nėra pažeis ? Ar s pinų tvir nimo vietoje nėra įtrūkimų? Ar pastebite spalvos praradimą ar nusilupimą,

galin  žymė  įtrūkimo vietą? Jei pastebite įtrūkimus, nevažiuokite GOCYCLE ir kreipkitės į GOCYCLE atstovą.

 DĖMESIO! Naudojami GOCYCLE ratlankiai nusidėvi. Važiuodami su baigiančiais nusidėvė  ratais, rizikuojate nukris  ir susižeis .
 Pa krinkite, ar nkamai veikia stabdžiai (5 skil s). Paspauskite stabdžių rankenėles. Ar galite visiškai sustabdy  dvira ,

rankenėlėms neliečiant  vairo rankenų? Jei ne,  reikia sureguliuo  stabdžius.  Nevažiuokite dviračiu,  kol stabdžiai  nebus
sureguliuo  profesionalaus mechaniko.

 Ratų tvir nimo sistema: jeigu Jūsų GOCYCLE modelis turi greito ratų nuėmimo sistemą, įsi kinkite, kad priekiniai ir galiniai
ratai yra nkamai pritvir n . Žr. 5 skil .

 Balnelis: įsi kinkite, kad jis yra nkamai sureguliuotas ir nejuda į šonus arba aukštyn ir žemyn, Jums ant jo sėdint. Žr. 5
skil .

 Vairo rankenų ir balnelio reguliavimas: įsi kinkite, kad balnelis ir vairo iškyša yra paraleliai dviračio centrinei linijai. Šios
detalės būtų priveržtos taip, kad negalėtumėte jų sukio  į šonus. Žr. 2 skil .

 Vairo rankenos: įsi kinkite, kad vairo rankenos tvirtai laikosi ir yra geros būklės (jokių įbrėžimų ir nusidėvėjimų). Priešingu
atveju jas pakeiskite naujomis. Įsi kinkite, kad yra prijung  rankenų galai ir ilginamosios detalės.

 DĖMESIO!  Atsipalaidavus ar  esant apgadintoms rankenoms ar ilginamosioms detalėms,  galite  praras  kontrolę  ir  nukris .
Atsipalaidavusios rankenos gali tap  sunkaus sužeidimo priežas mi.

 DĖMESIO! Susipažinkite su svarbia informacija apie prietaiso ir jo detalių tarnavimo trukmę, pateiktą instrukcijų Priede.
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2.7 Pirmas važiavimas
Pirmą kartą važiuodami GOCYCLE,  nepamirškite  šalmo ir pasirinkite ramią vietą toliau  nuo mašinų,  kitų dvira ninkų ir  kliūčių.
Važiuokite lėtai, kad susipažintumėte su prietaiso valdymu ir funkcijomis.
Išmokite  stabdy  GOCYCLE (žr.  5 skil ).  Patestuokite  stabdžius,  važiuodami lėtai.  Perkelkite  svorį  link dviračio  galo  ir  atsargiai
paspauskite stabdžius (iš pradžių galinius). Staigiai ar pernelyg smarkiai paspaudus priekinius stabdžius, galite nukris  nuo dviračio
per priekį. Ratui užsiblokavus, dvira s gali pradė  buksuo .
Pamėginkite perjung  pavaras (žr. 5 skil ). Įsi kinkite, kad GOCYCLE reaguoja į pavarų perjungimą ir kad važiavimas yra patogus.
Jeigu kyla klausimų arba abejonių, kreipkitės į GOCYCLE atstovą, prieš tęsdami naudojimą.

2.7.1 Važiavimo režimai
Galite  pasirink  vieną  iš  anksčiau  nustatytų  važiavimo  režimų arba  nustaty  savo  režimą,  nkamiausią  Jūsų  važiavimo  s liui,
naudodami „GocycleConnect“ mobiliąją programėlę. Miesto (City) režimas automa škai parenkamas, pradėjus naudo  GOCYCLE.
Režimas Variklio

įjungimas
Variklio
išjungimas

Ilgai
paspauskite  ir
palaikykite
papildomos
energijos
mygtuką,  kad
įjungtumėte
variklį

Pedalais
valdoma
variklio galia

Ilgai
paspauskite  ir
palaikykite
papildomos
energijos
mygtuką,  kad
įjungtumėte
pilnos  variklio
galios režimą

Išsikraunančios
baterijos
perspėjimas (G2
ir  G3:  žybsi  k
viena  LED
lemputė)

City (miesto) Lengvas  pedalų
mynimas

Nustokite  min
arba  minkite
lėčiau

x + + Nepaspaudus
papildomos
galios  mygtuko,
variklis neveiks

Eco Vidu nis pedalų
mynimas

Nustokite  min
arba  minkite
lėčiau

x + + Nepaspaudus
papildomos
galios  mygtuko,
variklis neveiks

On  Demand
(pagal poreikį)

Pedalai  +
pasukite  A
valdiklį žemyn

Nustokite  min
arba  atleiskite
valdiklį

+ x + Nepaspaudus
papildomos
galios  mygtuko,
variklis neveiks

Naudotojo
pasirinktas

Nustatomas mobiliąja programėle. Apsilankykite www.gocycle.com/support. 

 DĖMESIO!  Įsi kinkite,  kad suprantate,  kaip  nustatėte  GOCYCLE ir  kurį  važiavimo režimą pasirinkote.  Privalote  žino ,  koks
GOCYCLE  važiavimo  režimas  yra  pasirinktas.  Paaiškinkite  žmonėms,  kuriems  leidžiate  naudo  GOCYCLE,  kaip  veikia  prietaiso
važiavimo režimai, ir suteikite jiems visą svarbią saugumo informaciją.

 DĖMESIO! Įdėdami ek pat pastangų, kiek važiuodami įprastu dviračiu, su elektriniu dviračiu keliausite kur kas greičiau. Būkite
pasiruošę naudo  stabdžius ir  saugiai  stabdykite.  Pripraskite prie  didesnio  greičio ramiuose keliuose, prieš važiuodami vietose,
kuriose yra intensyvesnis eismas.

 DĖMESIO! Prieš važiuodami į gatves, kuriose yra didelis eismas, susipažinkite su GOCYCLE veikimo ir valdymo principais.
Rekomenduojame  susipažin  su  GOCYCLE  veikimo  principais,  važiuojant  juo  vietose,  toli  nuo  intensyvaus  eismo  ir  kliūčių.
Susipažinkite su GOCYCLE veikimo režimais, valdymo mygtukais, stabdžiais ir elektrinio variklio veikimo principais.

 DĖMESIO!  Stabdymo efektyvumas per  keletą pirmų važiavimų turėtų  padidė ,  diskeliams ir  kaladėlėms  užimant  reikiamą
padė . Norėdami pagrei n  šį procesą, atlikite keletą kontroliuojamų dviračio sustabdymų, staigiai paspausdami stabdžius.

 DĖMESIO! Apsilankykite www.gocycle.com/safety bent kartą per tris mėnesius ir pa krinkite, ar yra naujų techninių biuletenių,
skirtų  Jūsų  prietaiso  modeliui  ir  rėmo  numeriui.  Užregistruokite  savo  kontak nį  elektroninio  pašto  adresą  „GocycleConnect“
mobiliojoje programėlėje. Jei norėsime su Jumis susisiek  dėl svarbios saugumo ar prietaiso priežiūros informacijos, tai padarysime
šiuo elektroniniu paštu. Pridėkite gocycle.com į pa kimų siuntėjų sąrašą.
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3. Saugumas
3.1 Pagrindiniai saugumo principai

 DĖMESIO! Vieta, kurioje važiuojate dviračiu, gali  turė  savo saugumo taisykles.  Susipažinkite su dviračio naudojimo vietoje
galiojančiais įstatymais ir jų laikykitės. Visuomet naudokite dvira  ir saugumo įrangą taip, kaip nurodyta teisės aktuose.
Laikykitės  visų  naudojimo  vietoje  galiojančių  dviračių  ir  elektrinių  dviračių  naudojimą  reguliuojančių  įstatymų.  Atsižvelkite  į
informaciją  apie  dviračių  ir  elektrinių  dviračių žibintus,  dviračio  vairuotojo  pažymėjimą,  važiavimą ant  šaligatvių,  dviračių  takų
naudojimą, šalmų naudojimą, vaikų vežimą, dviračių ir elektrinių dviračių eismą, galingumo ir greičio apribojimus.  Pasidomėkite
informacija  apie dviračių ir  elektrinių dviračių žymėjimą bei  draudimą.  Esate atsakingi  už  susipažinimą su galiojančiomis teisės
normomis ir jų laikymąsi.

1. Visuomet  dėvėkite  dviračio  šalmą,  a nkan  naujausius  ser fikavimo  standartus  ir  nkamą  važiavimo  sąlygoms.
Laikykitės šalmo gamintojo dėvėjimo ir priežiūros instrukcijų. Daugelio rimtų sužeidimų, galinčių įvyk  važiuojant dviračiu,
pavyksta išveng , jeigu dvira ninkas dėvi nkamą šalmą.

 DĖMESIO! Nemūvėdami šalmo, kai važiuojate dviračiu, rizikuojate rimtai susižeis  ar net žū . 
2. Prieš važiuodami GOCYCLE, visuomet atlikite mechaninio saugumo pa krą, aprašytą 2 skiltyje.
3. Gerai susipažinkite su GOCYCLE valdymo mechanizmais: stabdžiais, pedalais ir pavarų perjungimu (5 skil s).
4. Laikykite kūno dalis ir pašalinius daiktus toliau nuo diskinių stabdžių, įkaitusio variklio, pedalų ir besisukančių ratų.
5. Visuomet dėvėkite:

 Batus, tvirtai besilaikančius ant pėdų ir ant pedalų. Įsi kinkite, kad raišteliai negali patek  į judančias dviračio
dalis. Niekada nevažiuokite basomis arba apsiavę sandalus.

 Šviesius  ir  gerai  matomus drabužius.  Jie  neturėtų bū  laisvi,  kad nepatektų  į  judančias  GOCYCLE detales  ir
neužkliūtų už pašalinių daiktų kelyje.

 Apsauginius akinius, saugančius nuo dulkių, nešvarumų, vabzdžių ir ryškios saulės šviesos. 
6. Nenaudokite GOCYCLE šokinė . GOCYCLE, kitaip nei kai kurie BMX ir kalnų dviračiai, nėra skirtas šokinė  ir atlik  triukus,

taigi gali jo detalės gali pa r  didelę apkrovą. Taip naudodami GOCYCLE, rizikuojate apgadin  prietaisą ir susižeis .
7. Važiuokite greičiu, nkamiausiu važiavimo sąlygoms. Didesnis grei s reiškia didesnę riziką.

3.2 Važiavimo saugumas
1. Laikykitės visų kelių eismo taisyklių.
2. Dalinatės keliu su kitais dvira ninkais, pėsčiaisiais ir automobilių vairuotojais. Elkitės pagarbiai.
3. Būkite atsargūs. Visuomet elkitės taip, lyg ki  eismo dalyviai negalėtų gerai Jūsų maty .
4. Žiūrėkite į priekį ir būkite pasiruošę išveng  kliūčių. Saugokitės:

 Automobilių, mažinančių grei , atliekančių posūkį, keičiančių eismo juostą arba važiuojančių už Jūsų.
 Atsidarančių sustojusių mašinų durelių.
 Į kelią įžengiančių pėsčiųjų.
 Vaikų ir augin nių, žaidžiančių netoli kelio.
 Šulinių  dangčių,  kanalizacijos  grotelių,  geležinkelio  bėgių,  kelio  darbų,  šiukšlių  ir  kitų  daiktų,  galinčių  tap

nelaimingo atsi kimo priežas mi.
5. Važiuokite dviračių takais arba kuo arčiau kelio krašto eismo kryp mi arba taip, kaip numatyta vie niuose įstatymuose.
6. Sustokite es STOP ženklais ir šviesoforais. Sankryžose sustokite ir pažiūrėkite į abi puses. Būkite pasiruošę susto , net jei

turite pirmumą, jei matote, kad galite susidur  su mašina.
7. Naudokite rankų signalus, kad parodytumėte, jog norite suk  ar susto .
8. Niekada nevažiuokite su ausinėmis, nes galite neišgirs  svarbių eismo signalų ir greitosios pagalbos automobilio sirenų,

sumažės  Jūsų  koncentracija,  taigi  galite  nepastebė ,  kas  vyksta  greta  Jūsų.  Ausinių  laidai  gali  įsipainio  į  judančias
GOCYCLE dalis, taigi rizikuojate praras  kontrolę.

9. Niekada nevežkite keleivių. Neprijunkite vaikiškos kėdutės.
10. Niekada nevežkite daiktų,  kurie gali  sumažin  matomumą ar GOCYCLE valdymo patogumą arba įsipainio  į judančias

GOCYCLE dalis.
11. Niekada nevažiuokite, laikydamiesi už kitos transporto priemonės.
12. Nešokinėkite ir neatlikite triukų. Gerai apgalvokite riziką, susijusią su panašiais važiavimo būdais.
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13. Nevažiuokite tarp mašinų ir nedarykite nieko, kas būtų ne kėta transporto priemonėms, su kuriomis dalijatės kelią.
14. Jei reikia, praleiskite vairuotojus ir kitus dvira ninkus.
15. Niekada nenaudokite GOCYCLE, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narko kų.
16. Jei įmanoma, stenkitės nevažiuo  prastomis oro sąlygomis, kai yra blogas matomumas, taip pat anks  ryte, vėlai vakare ar

sutemus, taip pat jeigu esate pavargę. Priešingu atveju padidėja nelaimingų atsi kimų kimybė.
17. Nevažiuokite GOCYCLE bekele.

3.3 GOCYCLE stabdymas
GOCYCLE turi priekinius ir galinius hidraulinius diskinius stabdžius. Jie valdomi dviem svertais, esančiais ant vairo rankenėlių (žr.
pav.).  Prieš  važiuodami  dviračiu,  išsiaiškinkite,  kuri  svir s  valdo  priekinius  stabdžius,  o  kuri  –  galinius.  Tinkamai  naudodami
stabdžius, saugiai ir kontroliuojamai sustabdysite GOCYCLE.

 DĖMESIO! Norėdami sulė n  ar sustabdy  GOCYCLE įprasto naudojimo metu, nkamai paspauskite stabdžių svir s. Jeigu reikia
staigiai stabdy  dvira , spauskite stabdžius tol, kol saugiai sustabdysite GOCYCLE. Neatleiskite stabdžių, kol saugu tai padary . 
Smarkiai  spaudžiant  stabdžius,  GOCYCLE gali  pradė  slys  ir  buksuo ,  taigi  rizikuojate  praras  kontrolę.  Iš  anksto  numatykite
galimybę susto . Sumažinkite grei , lengvai spausdami stabdžių rankenėles.

3.4 Važiavimas šlapiomis, šaltomis ir slidžiomis oro sąlygomis
Esant šlapioms, šaltoms ar slidžioms oro sąlygoms, GOCYCLE padangų ir stabdžių stabdymo galia, kaip ir kitų eismo dalyvių stabdžių
stabdymo galia,  smarkiai  sumažėja.  Tai  reiškia,  kad tampa sunkiau reguliuo  grei  ir lengviau  praras  kontrolę,  ypač atliekant
posūkius.  Važiuokite lėčiau ir atsargiau,  jeigu neseniai palijo. Jeigu temperatūra nukrenta iki 0°C ar daugiau, ant kelio susidaręs
ledas gali bū  labai pavojingas.

 DĖMESIO! Šlapios ir šaltos oro sąlygos sumažina trin , stabdymo galią ir matomumą ek dvira ninkams, ek ki ems eismo
dalyviams. Tokiomis oro sąlygomis smarkiai padidėja nelaimingų atsi kimų kimybė.
Lyjant  sumažinkite  grei  ir  spauskite  stabdžius  labiau  palaipsniui  palygin  su  įprastomis  sausomis  oro  sąlygomis.
Nerekomenduojame važiuo  dviračiu,  jeigu smarkiai  lyja arba jeigu yra susidariusios didelės  balos,  bet  suprantame,  kad tokių
situacijų  ne  visuomet  įmanoma išveng .  Jeigu  GOCYCLE sušlampa,  nuvalykite  ir  nusausinkite  jį  per  15 minučių nuo važiavimo
pabaigos.
Lyjant  lietui,  stabdžių stabdymo galia  smarkiai  sumažėja, o padangų trin s  sumažėja. Taigi tampa sunkiau  kontroliuo  grei  ir
lengviau praras  balansą. Taip pat žr. 5 skil .

3.5 Važiavimas nak
Važiavimas  GOCYCLE  nak  yra  kur  kas  pavojingesnis  nei  dieną.  Dvira ninkas  gali  bū  labai  sunkiai  matomas  pės esiems  ir
automobilių vairuotojams. Jei norite važiuo  tamsiuoju paros metu, anks  ryte arba vėlai vakare, būkite ypač atsargūs ir naudokite
specialias apsaugas, padedančias sumažin  riziką. Pasikonsultuokite su GOCYCLE pardavėju apie papildomas saugumo priemones,
važiuojant nak .

 DĖMESIO! Atšvaitai nėra privalomų žibintų pakaitalas. Važiuodami anks  ryte, vėlai vakare, nak  ar kitu metu, kai yra blogas
matomumas,  turėkite  nkamą  dviračio  žibintų  sistemą  ir  atšvaitus.  Priešingu  atveju  rizikuojate  savo  sveikata  ir  galite  rimtai
susižeis .
Dviračio atšvaitai skir  atspindė  mašinų ir gatvės šviesas taip, kad Jus būtų lengviau pastebė  kaip važiuojan  dvira ninką.

 PASTABA! Reguliariai krinkite atšvaitus ir jų tvir nimo laikiklius, kad įsi kintumėte, jog jie yra švarūs, esūs, neapgadin  ir
tvirtai laikosi. Jeigu atšvaitai yra sulenk  ar atsilaisvinę, kreipkitės į GOCYCLE atstovą, kad jis pakeistų ar pritvir ntų atšvaitus.

 DĖMESIO! Nenuimkite priekinių ar galinių atšvaitų ir jų laikiklių nuo GOCYCLE. Jie yra svarbi GOCYCLE saugumo sistemos dalis.
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Nuimdami atšvaitus, sumažinsite savo matomumą ki ems eismo dalyviams.
Jeigu  norite  važiuo  dviračiu,  esant  prastam  matomumui,  laikykitės  visų  vie nių  įstatymų,  galiojančių  važiavimui  nak .
Rekomenduojame taip pat im s šių papildomų saugumo priemonių:

 Įsigykite ir pritvir nkite galinius bei priekinius žibintus, a nkančius dviračio naudojimo vietoje galiojančius reikalavimus ir
už krinančius Jūsų matomumą.

 Dėvėkite šviesius, šviesą atspindinčius drabužius, šviesą atspindinčią liemenę, rankų ir kojų atšvaitus ir/ar šalmo atšvaitą.
Prijunkite  žybsinčias  lemputes  prie  savo  kūno  ir/ar  GOCYCLE,  arba  kitokį  šviesos  šal nį,  galin  atkreip  automobilių
vairuotojų ir pėsčiųjų dėmesį.

 Įsi kinkite, kad Jūsų drabužiai ar vežami daiktai neuždengia žibinto ar atšvaito.
 Įsi kinkite, kad GOCYCLE turi nkamai prijungtus ir nustatytus atšvaitus.
 Jei važiuojate nak , vėlai vakare ar anks  ryte:

o Važiuokite lėtai.

o Venkite tamsių vietų ir vietų, kuriose yra intensyvus eismas.
o Venkite kliūčių kelyje.
o Jei įmanoma, važiuokite pažįstamais keliais.
o Jei važiuojate ten, kur yra intensyvus eismas, būkite nuspėjami.  Važiuokite taip, kad ki  eismo dalyviai galėtų

maty  ir nuspė  Jūsų veiksmus.
o Būkite a dūs ir pasiruošę greitai reaguo .
o Jeigu  ke nate  dažnai  važiuo  intensyvaus  eismo  sąlygomis,  pasidomėkite  saugaus  važiavimo  klasėmis  arba

paieškokite patarimų knygose arba internete.

3.6 Važiavimas, esant prastam matomumui
Esant  prastam matomumui nak , anks  ryte, vėlai  vakare arba esant prastoms oro sąlygoms,  tokioms kaip rūkas,  dvira ninkų
matomumas pastebimai sumažėja.

 DĖMESIO! Niekada nevažiuokite dviračiu, esant prastam matomumui, be įjungtų priekinių ir galinių žibintų. Šie žibintai turėtų
a k  šalies, kurioje dvira s yra naudojamas, standartus.
Rekomenduojame išsiaiškin , kokie yra minimalūs dviračio šviesų reikalavimai konkrečioje valstybėje ar regione.

 Renkan s dviračio žibintus, gali bū  svarbu žino , kad GOCYCLE turi  34,9 mm skersmens sėdynės strypelį ir 38,5 mm
skersmens viršu nę vairo iškyšą. Rekomenduojame rink s žibintus su reguliuojamo ilgio montavimo sistema.

 Taip pat rekomenduojame rink s šviesius drabužius ir šviesą atspindinčią liemenę ar rankų ir kojų atšvaitus.
 Įsi kinkite, kad Jūsų GOCYCLE turi nkamai nustatytus atšvaitus (žr. 4.5 „Priekiniai ir galiniai žibintai“).

4. GOCYCLE krovimas
4.1 Kaip krau  GOCYCLE

1. Įsi kinkite, kad GOCYCLE nėra šlapias. Jeigu reikia, nuvalykite dvira  šluoste arba palaukite, kol jis išdžius.
2. Įstatykite kroviklio kištuką į sieninę rozetę. Įsi kinkite, kad jai yra ekiama elektra.
3. Atverkite guminį krovimo lizdo dangtelį.
4. Įstatykite įkroviklio laidą į baterijos krovimo lizdą.
5. Įkroviklio lemputė įsižiebs oranžine šviesa. Tai reiškia, kad prietaisas kraunasi. Kraukite iki 7 valandų, naudodami GOCYCLE

2 A kroviklį. Jei norite įkrau  prietaisą greičiau, galite įsigy  GOCYCLE greitąjį įkroviklį. Apsilankykite www.gocycle.com,
jeigu norite sužino  daugiau.

6. Baterijai  esant  visiškai  įsikrovusiai,  „GocycleConnect“  mobiliojoje  programėlėje  matysite 100%. Degs 4 LED lemputės.
Ištraukite įkroviklio laidą ir uždenkite guminį krovimo lizdo dangtelį.

Baterijai esant visiškai įsikrovusiai ir ištraukus įkroviklį, išjunkite bateriją. Nepalikite GOCYCLE įjungto į įkroviklį arba kraunamo ilgiau
kaip 24 valandas.
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 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad guminis krovimo lizdo dangtelis yra uždarytas, prieš pradėdami važiuo . Priešingu atveju į bateriją
gali patek  vandens, taigi ji gali suges . Tokiu atveju negalios gamintojo garan ja. 

4.2 Svarbi informacija: ličio jonų baterijos
Ši svarbi informacija galioja GOCYCLE ličio jonų baterijai. A džiai perskaitykite instrukcijas, esančias žemiau, kad sužinotumėte, kaip
saugiai naudo  ir laiky  bateriją.

 Ši baterija skirta naudo  k su GOCYCLE modeliais. Nenaudokite baterijos su kitais prietaisais.
 Nekraukite baterijos kambaryje, kuriame nėra veikiančio dūmų detektoriaus.
 Jei kraunate bateriją garaže, sodo pavėsinėje, pastogėje val ms, valtyje ar mašinoje, įsi kinkite, kad yra įrengtas nkamas

dūmų detektorius.
 Nenaudokite  senos  panaudotos  ličio  baterijos,  neaprobuotos  GOCYCLE.  Jei  kyla  klausimų,  kreipkitės

customerservice@gocycle.com.
 Nelieskite baterijos šlapiomis rankomis.
 Neleiskite, kad įvyktų trumpasis jungimas. Neišrinkite ir nemodifikuokite baterijos.
 Laikykite bateriją toliau nuo ugnies ir ne aukštesnėje kaip 40°C temperatūroje.
 Nenumeskite baterijos ir saugokite ją nuo sutrenkimų. Nukri mas gali apgadin  vidinius baterijos saugumo mechanizmus

ir tap  baterijos užsidegimo, perkai mo ar skysčių ištekėjimo priežas mi.
 Naudokite, kraukite ir laikykite bateriją 5-40°C temperatūros vietose, kuriose drėgnumas yra 45%-85% RH.
 Nekraukite baterijos mažesnėje nei 5°C temperatūroje.
 Neleiskite, kad ant baterijos patektų vandens ar drėgmės. Vanduo gali apgadin  vidinius baterijos saugumo mechanizmus

ir ska n  jų rūdijimą. Vanduo taip pat gali baterijos perkai mo, trūkimo ar skysčių ištekėjimo priežas mi.
 Jeigu GOCYCLE baterija buvo dalinai arba visiškai įmerkta į vandenį, baterija tampa nesaugi naudo , taigi su ja turėtų bū

elgiamasi  ypač atsargiai.  Vanduo  gali  apgadin  vidinius  baterijos saugumo mechanizmus  ir  ska n  jų rūdijimą. Tokiu
atveju nekraukite baterijos, jos neįjunkite ir nevažiuokite GOCYCLE, naudodami bateriją. Padėkite GOCYCLE į  saugią ir
gerai vėdinamą vietą toliau nuo žmonių, baldų ir degių medžiagų. Palikite GOCYCLE saugiu atstumu bent 8 valandas. Jei
pastebite  dūmus ar ugnį,  kreipkitės  į  gaisrininkus.  Tik  praėjus  nustatytam laikui  ir  jeigu yra saugu tai  dary ,  išimkite
bateriją iš GOCYCLE. Kreipkitės į ar miausią ličio baterijas perdirban  atliekų tvarkymo centrą, kad suorganizuotumėte
baterijų paėmimą ir saugų išme mą.

 Nesaugokite ličio baterijų, kurios buvo dalinai arba visiškai įmerktos į vandenį.
 Naudokite k GOCYCLE įkroviklį ir jo laidą. Ne nkamo įkroviklio naudojimas gali tap  sužeidimų, gaisro ir elektros šoko

priežas mi.
 Įsi kinkite, kad Jūsų draudimas dengia elektrinius dviračius.
 Nepalikite kraunamos baterijos be priežiūros. Nebūkite ten, kur negalėtumėte išgirs  dūmų detektoriaus, kai GOCYCLE

kraunasi. Įsi kinkite, kad galite girdė  dūmų detektorių visur namuose, ypač jei kraunate GOCYCLE tokioje vietoje kaip
garažas ar sodo pavėsinė.

 Ličio jonų baterijos netarnaus amžinai ir ilgainiui gali tap  mažiau saugios naudo . Taip padidėja gaisro rizika, prietaisą
naudojant  ar  kraunant.  Praėjus  5 metams nuo GOCYCLE įsigijimo,  pakeiskite  dviračio  baterijas  naujomis.  Kreipkitės  į
ar miausią ličio jonų baterijas perdirban  atliekų tvarkymo centrą, kad nkamai išmestumėte baterijas. Praėjus 5 metams
ir toliau naudojant dviračio ličio jonų bateriją, padidėja su prietaiso saugumu susijusios rizikos. Perdirbkite ličio baterijas ir
likite saugūs.

 Prieš pirmą kartą naudodami dvira , įsi kinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta.
 Šiluma ska na baterijų nusidėvėjimą. Nenaudokite ir nelaikykite baterijos aukštoje temperatūroje.
 Važiavimas šaltu oru sumažins baterijos tarnavimo laiką iki 50%.
 Nepalikite beveik išsikrovusios baterijos nenaudojamos ilgiau kaip mėnesį. Baterija pamažu visiškai išsikraus ir taip gali

bū  apgadinta.
 Ličio jonų baterijos yra klasifikuojamos kaip pavojingos medžiagos.  Kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijos,  jei  norite

sužino  daugiau apie jų laikymą, naudojimą ir transportavimą.
 Kaip ir kitos ličio jonų baterijos,  GOCYCLE baterijos turi  bū  pakuojamos, transportuojamos ir naudojamos taip,  kaip

apibrėžta oro, vandens ir sausumos transportą reguliuojančių ins tucijų.
 Niekada nemėginkite transportuo  ličio jonų baterijų lėktuvu, negavę oro linijų leidimo. Neišmeskite baterijos pakuotės

elementų.
 Jei  ke nate  ilgai  nenaudo  baterijos,  iškraukite  ją  iki  30-50% ir  palikite  GOCYCLE  saugo  sausoje  vietoje.  Nepalikite

įkroviklio prijungto prie baterijos ilgiau kaip 24 valandas.
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5. GOCYCLE veikimo principai
Jūsų saugumui ir prietaiso veikimo efektyvumui už krin , svarbu supras , kaip veikia Jūsų GOCYCLE. Rekomenduojame pasitar  su
GOCYCLE  atstovu,  prieš  atliekant  prietaiso  reguliavimo  veiksmus,  aprašytus  šioje  skiltyje.  Leiskite  GOCYCLE  atstovui  apžiūrė
sureguliuotą dvira , prieš Jums pradedant juo važiuo . Jei nesate kri, kad visiškai supratote instrukcijas, susisiekite su GOCYCLE
atstovu. Taip pat žr. instrukcijų Priedą.

5.1 Greitai nuimami ratai (Pitstopwheels®)

 DĖMESIO! Jeigu Jūsų GOCYCLE modelis turi lengvai nuimamus Pitstopwheels®, įsi kinkite, kad visos greito nuėmimo rankenėlės
yra užvertos, o PitstopLock® yra pasukta nurodyta kryp mi iki uždarymo padė es.

5.1 Greitai sulankstomas rėmas ir rankenų gnybtai

 DĖMESIO! Jeigu Jūsų GOCYCLE modelis turi greitai sulankstomą rėmą ir rankenų gnybtus, prieš kiekvieną važiavimą pa krinkite,
ar  užsifiksavo  rėmo  ir  rankenų  tvir nimo  gnybtai.  Norėdami  tai  padary ,  smarkiai  patraukite  tvir nimo  gnybtą  iliustracijoje
parodyta  kryp mi,  kad  pa krintumėte,  ar  jis  užsifiksavo.  Užraktas  turėtų  neatsidary .  Jeigu  jis  atsidaro,  tai  reiškia,  kad  jis
neužsifiksavo  ir  yra  nesaugu  važiuo  GOCYCLE.  Kreipkitės  pagalbos  į  GOCYCLE  pardavėją.  Niekada  nevažiuokite  GOCYCLE,
pirmiausia neapžiūrėję rėmo ir rankenų tvir nimo mechanizmų ir neįsi kinę, kad jie visiškai užsifiksavo. 

5.3 Stabdžių valdymas ir savybės
Jūsų saugumui labai svarbu žino , kuri svirtelė reguliuoja kuriuos stabdžius. Norėdami sužino , kaip nustatytos stabdžių rankenėlės,
paspauskite vieną rankenėlę ir pajudinkite GOCYCLE į priekį arba atgal, kad pažiūrėtumėte, kuris ratas sustojo. Pakartokite su kita
rankenėle.
Įsi kinkite, kad galite pasiek  ir patogiai paspaus  stabdžių rankenėlę. Jeigu Jūsų rankos yra per mažos, kad patogiai valdytumėte
stabdžius, kreipkitės į GOCYCLE pardavėją, prieš važiuodami dviračiu. Stabdžių rankenėlės pasiekiamumas gali bū  reguliuojamas
arba gali reikė  kitokio stabdžių rankenėlės dizaino.

5.3.1 Kaip veikia stabdžiai
GOCYCLE stabdymas susijęs su stabdymo paviršių trin mi. Norėdami už krin  maksimalią galimą trin , įsi kinkite, kad stabdžių
kaladėlės ir rotorius yra švarūs, ant jų nėra tepalo, vaško ar lako.
Stabdžiai  padeda  kontroliuo  grei ,  ne  k  sustabdy  dvira .  Maksimalus  stabdymas  įvyksta,  prieš  pat  ratui  nustojus  suk s.
Padangai pradėjus buksuo , prarasite kryp es kontrolę ir stabdymo jėgą. Pasiprak kuokite sulė n  ir sustabdy  dvira  pamažu,
ratui neužsiblokuojant. 
Spauskite stabdžių rankenėlę pamažu, lėtai didindami stabdymo galią. Jeigu ratas pradeda užsiblokuo , trupu  atleiskite rankenėlę,
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kad ratas toliau lėtai suktųsi.  Svarbu supras , kiek spaus  stabdžių rankenėlę,  priklausomai nuo važiavimo greičio ir  paviršiaus.
Eksperimentuokite, varydamiesi dvira  ir su skir nga jėga spausdami stabdžių rankenėlę, kol ratas užsiblokuos.
Kai paspaudžiate vieną ar abu stabdžius, dvira s sulėtėja, bet kūno svoris persikelia link priekinio rato. Jeigu smarkiai stabdysite,
svoris persikels link priekinio rato guolio, taigi galite nukris  nuo dviračio per priekį. 
Ratas, ant kurio yra daugiau svorio, prieš užsiblokuodamas išlaikys didesnę stabdymo galią. Ratas, ant kurio laikosi mažesnis svoris,
užsiblokuos, esant mažesnei stabdymo galiai. 
Jeigu stabdote ir Jūsų svoris persikelia į priekį, turėtumėte atsiloš  link dviračio galo, kad svoris persikeltų ant galinio rato. Tuo pačiu
metu sumažinkite galinį stabdymą ir padidinkite priekinį stabdymą. Tai ypač svarbu leidžian s nuo kalno, nes tokiu atveju kūno
svoris persikelia į priekį.
Du būdai veiksmingai kontroliuo  grei  ir saugiai stabdy  – tai rato užsiblokavimo kontroliavimas ir svorio perkėlimas. Išbandykite
stabdymo ir svorio perkėlimo technikas ten, kur nėra intensyvaus eismo ir kliūčių.
Esant prastoms oro sąlygoms ar važiuojant netvirtais paviršiais, stabdymas užtruks ilgiau, nes sumažėja trin s. Ratai užsiblokuos,
naudojant mažesnę stabdymo jėgą. Nešvarumai ir drėgmė ant stabdžių kaladėlių sumažina sukibimą. Ant nelygių ir šlapių paviršių
važiuokite lėčiau.

 PERSPĖJIMAS! Ilgai naudojant stabdžių kaladėles, jos gali smarkiai įkais . Nelieskite stabdžių kaladėlių, kol jos neatvėso.
 Perskaitykite stabdžių gamintojo informaciją apie stabdžių naudojimą ir priežiūrą.  Išsiaiškinkite,  kaip dažnai reikia

keis  stabdžių kaladėles. Jei neturite gamintojo instrukcijų, kreipkitės pagalbos į GOCYCLE atstovą.
 Jei keičiate apgadintas ar nusidėvėjusias detales, naudokite k gamintojo aprobuotas atsargines dalis.

5.4 Pavarų kei mas
GOCYCLE turi 3 greičių vidinę pavarų sistemą.

5.4.1 Pavarų kei mas
GOCYCLE turi pavarų kei mo sistemą. Žemesnės pavaros įjungimas leis lengviau min  pedalus. Įjungus aukštesnę pavarą, min  bus
sunkiau.

5.4.2 Vidinių pavarų sistemos reguliavimas
Jei  norite  perjung  pavaras,  naudodami  vidinių  pavarų  sistemą,  perkelkite  perjungiklį  iki  pageidaujamos  padė es.  Perkėlę
perjungiklį iki reikiamos padė es, šiek ek atleiskite pedalus. 

5.4.3 Kurią pavarą pasirink ?
Žemiausia pavara (1) skirta stačiausiems kalnams. Aukščiausia pavara skirta didžiausiam greičiui.
Žemesnės pavaros įjungimas leis lengviau min  pedalus. Įjungus aukštesnę pavarą, min  bus sunkiau.
Nebū na keis  pavaras iš eilės. Pasirinkite važiavimo sąlygoms nkamiausią pradinę pavarą, leidžiančią greitai padidin  grei , bet ir
lengvai sustabdy . Paeksperimentuokite su pavarų perjunginėjimu, kad suprastumėte, kokia pavara Jums nkamiausia.
Iš  pradžių  prak kuokitės  vietoje,  kurioje nėra  kliūčių  ir  eismo.  Išmokite numaty  poreikį  perjung  pavarą.  Perjunkite  žemesnę
pavarą, prieš kalnui tampant stačiam. Jeigu perjung  pavaras yra sunku, tai galėtų bū  mechaninė problema. Kreipkitės pagalbos į
GOCYCLE atstovą.

5.4.4 Ką dary , jei nepavyksta perjung  pavarų?
Jeigu nepavyksta lengvai perjung  pavarų, gali bū , kad išsibalansavo perjungimo mechanizmas.  Kreipkitės pagalbos į GOCYCLE
atstovą.

5.5 Pedalai
1. Sukant vidinis pedalas turėtų bū  viršuje, o išorinis pedalas nuleistas. Jeigu posūkis yra staigus, taip neleisite, kad pedalai

paliestų žemę, GOCYCLE pasvirus. 
2. Pedalų paviršiai yra nelygūs, siekiant padidin  sukibimą tarp bato ir pedalo. Saugokitės, kad nesusižeistumėte į pedalų

paviršių. Priklausomai nuo Jūsų važiavimo s liaus ar įgūdžių, galite prijung  kitokius pedalus. GOCYCLE atstovas pristatys
kitas galimybes ir parekomenduos Jums nkamiausius pedalus.

5.6 Padangos ir padangų vožtuvai
5.6.1 Padangos
Padangų dizainas, suderinamumas ir kokybės kontrolė labai skiriasi, priklausomai nuo gamintojo. Naudokite k GOCYCLE 
patvir ntas padangas. Atsarginių padangų galite įsigy  www.gocycle.com arba kreipdamiesi į ar miausią GOCYCLE atstovą.
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Naudojant per dideles padangas, negalios garan ja. Tai gali bū  labai pavojinga, nes gali suges  ratas.
Padangų slėgis turėtų bū  toks, koks nurodyta, ir ne didesnis. Jei yra slidu ar šlapia, būkite ypač atsargūs, jei naudojate GOCYCLE
„Performance“  padangas.  GOCYCLE „All  Weather“  padangos už krina geresnį  sukibimą ir  didesnę kontrolę,  esant  slidžioms ar
šlapioms oro sąlygoms.
Maksimalus padangų pripū mo slėgis yra nurodytas ant padangos šono. 
Rekomenduojame naudo  GOCYCLE su 30-35  psi  priekinėmis  ir  40–50  psi  galinėmis  padangomis.  Taip už krinamas geriausias
trin es  ir  komforto balansas.  Sąlyginai  mažiau pripūsta  priekinė padanga sukuria  pagalvės efektą.  Pripučiant  priekinę padangą
mažiau kaip 35 psi, važiuo  bus patogiau, bus geresnė šoko absorbcija, tačiau padangos nusidėvės greičiau.
Jei renkatės mažesnį padangų slėgį, įsi kinkite, kad esate gerai susipažinę su GOCYCLE naudojimo principais.
Niekada  nepūskite  padangų  daugiau  nei  ant  padangos  šono  nurodytas  maksimalus  slėgis.  GOCYCLE  padangos  neturėtų  bū
pripūstos daugiau kaip 60 psi.
PERSPĖJIMAS! Variklio sistema tarnaus trumpiau, jeigu pripūsite priekinę GOCYCLE padangą daugiau kaip 35 psi ir/arba naudosite
variklį ant nelygaus paviršiaus. 

 DĖMESIO!  Niekada  nepripūskite  padangos  daugiau  nei  maksimalus  leidžiamas  slėgis,  pažymėtas  ant  padangos  šono  arba
ratlankio. Jeigu maksimalus slėgis,  nurodytas  ant ratlankio,  yra mažesnis  nei slėgis,  nurodytas  ant  padangos,  visuomet rinkitės
mažesnį  slėgį.  Pripūtus padangą daugiau nei  leidžiama, padanga gali sprog  arba gali  bū  apgadintas  ratlankis,  taip rizikuojant
sužeis  dvira ninką ir aplinkinius.
Saugiausias būdas pripūs  padangą – naudo  dviračio pompą su slėgio matuokliu.

 DĖMESIO!  Gali  bū  pavojinga  naudo  degalinėse  esančias  oro  žarneles  ar  panašius  prietaisus,  nes  jie  nėra  skir  dviračių
padangoms. Jie labai greitai padidins slėgį padangose, taigi padidėja sprogimo rizika.
Slėgis nurodomas arba kaip maksimalaus slėgio riba, arba kaip slėgio intervalas. Padangos veikimas įvairiomis oro sąlygomis ir ant
įvairių paviršių priklausys daugiausiai nuo padangos slėgio. Pripūsdami padangą iki maksimalaus rekomenduojamo slėgio, gausite
mažiausią riedėjimo pasipriešinimą, tačiau važiavimas bus nepatogiausias. Didelis slėgis geriausiai ks važiavimui ant lygaus ir sauso
kelio.
Pasirinkus mažiausią rekomenduojamo intervalo slėgį, lengviausiai važiuosite ant lygaus paviršiaus, pvz. molio, ir ant tokių paviršių
kaip sausas ir storas smėlio sluoksnis. Pasirinkus mažesnį slėgį nei rekomenduojama Jūsų svoriui ir važiavimo sąlygoms, padanga gali
deformuo s ir bū  pradurta, taip pakenkiant ratlankiui.

 PERSPĖJIMAS! Naudokite k aukštos kokybės skaitmeninius slėgio matuoklius.
Jei  kyla  klausimų,  pasikonsultuokite  su  GOCYCLE  atstovu,  kad  jis  Jums  parekomenduotų  geriausią  padangų  slėgį  dažniausiai
pasitaikančioms važiavimo sąlygoms. Leiskite GOCYCLE atstovui pripūs  padangas iki rekomenduojamo slėgio. Tuomet pa krinkite
padangų pripū mą, kaip aprašyta 1 skiltyje, kad žinotumėte, kaip turėtų atrody  teisingai pripūstos padangos.
Kai kurias padangas reikės pripūs  iki reikiamo slėgio kartą per savaitę ar dvi savaites, taigi svarbu pa krin  padangų slėgį prieš
kiekvieną važiavimą.
GOCYCLE padangos turi vienakrypčius protektorius, taigi jos skirtos geriau važiuo  viena kryp mi nei kita. Įsi kinkite, kad jos yra
prijungtos nkama kryp mi.

5.6.2 Padangų kamerų vožtuvai
Yra dvi pagrindinės padangų vožtuvų rūšys: „Schrader“ ir „Presta“. Jūsų naudojama dviračio pompa turėtų turė  galvutę, pritaikytą
GOCYCLE vožtuvams.
„Schrader“ vožtuvas (18a pav.) panašus į vožtuvą ant mašinų padangų. Norėdami pripūs  padangą su „Schrader“ vožtuvu, nuimkite
vožtuvo galvutę ir prijunkite vožtuvo jungiamąją detalę prie vožtuvo galvutės galiuko. Norėdami išleis  orą iš „Schrader“ vožtuvo,
paspauskite vožtuvo galiuko smeigę rakto ar kito panašaus daikto galu.
GOCYCLE  ratai  yra  pritaiky  naudo  „Schrader“  po  vožtuvus.  Įsi kinkite,  kad  naudojamos  kameros  yra  nkamos  GOCYCLE
padangai. Jei reikia, kreipkitės į GOCYCLE atstovą pagalbos.
„Presta“ vožtuvas (18b pav.) yra siauresnio  skersmens ir  pritaikytas k dviračio padangoms. GOCYCLE ratai nėra suderinami su
„Presta“ po vožtuvais. Nenaudokite „Presta“ vožtuvų su GOCYCLE.

 DĖMESIO! Rekomenduojame turė  atsarginę kamerą, kai važiuojate GOCYCLE. Esant reikalui, būkite pasiruošę užlopy  kamerą.
Jeigu  ne nkamai  užklijuosite  įtrūkimą,  kamera  gali  suges ,  taigi  rizikuojate  važiuodami  praras  kontrolę  ir  nukris .  Pakeiskite
taisytą kamerą nauja, iškart atsiradus galimybei.
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6. Priežiūra
 DĖMESIO! GOCYCLE ir GOCYCLE dalys yra technologiškai  sudė ngos.  Jos yra nuolat tobulinamos,  vadovaujan s naujausiais

dviračių industrijos išradimais. Dėl šios priežas es šis naudotojo vadovas negali pateik  visos informacijos, norint nkamai taisy  ir/
ar prižiūrė  GOCYCLE. Norėdami sumažin  nelaimingų atsi kimų ir sužeidimų kimybę, leiskite visą prietaiso taisymą, neaprašytą
šiose instrukcijose, atlik  GOCYCLE atstovams. Jums svarbiausius prietaiso priežiūros patarimus lems ek Jūsų važiavimo s lius, ek
dviračio naudojimo vieta. Kreipkitės į GOCYCLE atstovą, kad gautumėte visas prietaiso priežiūros rekomendacijas. 

 DĖMESIO! Apsilankykite www.gocycle.com/safety bent kartą per tris mėnesius, kad išsiaiškintumėte, ar yra naujų technologinių
biuletenių, skirtų Jūsų GOCYCLE modeliui, arba nauja instrukcijų versija.

 DĖMESIO! Daugelis GOCYCLE priežiūros ir tvarkymo darbų reikalauja specialių žinių ir įrankių. Nereguliuokite savo GOCYCLE,
prieš tai neišsiaiškinę iš GOCYCLE atstovo, kaip nkamai atlik  prietaiso priežiūros darbus. Ne nkamas prietaiso sureguliavimas ar
priežiūra gali apgadin  GOCYCLE ir tap  sunkaus sužeidimo priežas mi.
Norėdami sužino , kaip taisy  ir prižiūrė  prietaisą:

1. Paprašykite prietaiso priežiūros instrukcijų, kreipdamiesi į GOCYCLE atstovus.
2. Skaitykite knygas apie dviračių taisymą, kad praplėstumėte žinias.
3. Pasidomėkite dviračių taisymo kursais Jūsų gyvenamojoje vietoje.

Pirmą kartą taisydami dvira , paprašykite GOCYCLE atstovo, kad jis pa krintų Jūsų darbo kokybę. Prieš pradėdami važiuo  dviračiu,
leiskite jam įsi kin , kad visi dviračio reguliavimo darbai buvo atlik  teisingai. 
Rekomenduojame kreip s į GOCYCLE atstovą dėl informacijos apie atsargines dalis,  pvz. padangas,  vožtuvus,  žibintus,  baterijas,
tepalus ir pan. 

6.1.1 Prietaiso priežiūros dažnumas

Veiksmas Kas atlieka? Nuvažiuotas atstumas Reguliarumas
Apžiūra prieš važiuojant Savininkas Prieš kiekvieną važiavimą Prieš kiekvieną važiavimą
Vizualinė  apžiūra  /  taisymas
(jei reikia)

Savininkas  arba  įgaliotas
GOCYCLE  atstovas
(rekomenduojama)

Po pirmų 160 km 2  mėnesiai  po  pirmo
važiavimo

Vizualinė apžiūra Savininkas Kaskart nuvažiavus 800 km Kas 3 mėnesius
Apsilankymas
www.gocycle.com/safety 

Savininkas Kas 3 mėnesius

Apara nės  įrangos  versijos
pa krinimas ir atnaujinimas

Savininkas Kas 3 mėnesius

Vizualinė  apžiūra  /
profesionali  priežiūra
(rekomenduojama)

Savininkas  arba  įgaliotas
GOCYCLE  atstovas
(rekomenduojama)

Kaskart nuvažiavus 3200 km Kas metus

Kai kurią  prietaiso  apžiūrą ir priežiūrą gali  ir  privalo atlik  pats savininkas,  nes jai  nereikia jokių ypa ngų žinių ar įgūdžių.  Visa
reikalinga informacija pateikiama šiame naudotojo vadove.
Žemiau pateikiama informacija apie prietaiso  priežiūrą, kurią turite atlik  patys.  Kitą prietaiso priežiūrą ir taisymą turėtų atlik
įgalio  dviračių mechanikai, naudodami nkamus įrankius ir GOCYCLE nurodytus metodus.

1. Pradinis važiavimo etapas: dvira s tarnaus ilgiau, jeigu, jį įsigiję, iš pradžių važiuosite lėčiau ir ramiau. Laidai ir tvir nimo
fiksatoriai  gali  išsitemp ,  atsipalaiduo  ar  pakeis  padė ,  taigi  gali  reikė ,  kad  juos  apžiūrėtų  GOCYCLE  atstovas.
Mechaninio saugumo pa kra (2 skil s) padės nustaty  detales, kurias gali tek  sureguliuo . Net jei manote, kad GOCYCLE
veikia gerai,  rekomenduojame leis  dvira  apžiūrė  GOCYCLE atstovui,  praėjus 30 dienų nuo dviračio įsigijimo arba jį
panaudojus 10-15 valandų. Jei matote, kad dvira s nkamai neveikia, nuvežkite jį apžiūrai anksčiau.

2. Prieš kiekvieną kartą važiuodami dviračiu, atlikite pagrindinę apžiūrą.
3. Jeigu ant GOCYCLE pateko vandens ar purvo, jeigu važiavimas buvo labai ilgas ir sunkus, ir kaskart nuvažiavus 160 km,

nuvalykite GOCYCLE.
4. Po kiekvieno ilgo ir sunkaus važiavimo arba dviračiu pravažinėjus 10-20 valandų:

 Suspaudę  priekinę  padangą,  pajudinkite  dvira  pirmyn  ir  atgal.  Ar  dvira s  atrodo  stabilus?  Jei  girdite
dunksėjimą,  gali  bū ,  kad  atsipalaidavo  vairo  kolonėlės  guoliai.  Leiskite,  kad  prietaisą  apžiūrėtų  GOCYCLE
atstovas.

 Atkelkite priekinį ratą nuo žemės ir pajudinkite į šalis. Ar judėjimas yra sklandus, be kliūčių? Priešingu atveju gali
bū , kad per daug priverž  vairo kolonėlės guoliai. Leiskite, kad prietaisą apžiūrėtų GOCYCLE atstovas.

 Paėmę pedalą, pajudinkite jį link ir tolyn nuo centrinės dviračio ašies. Tada pakartokite su kitu pedalu. Ar nėra
atsipalaidavusių detalių? Tokiu atveju leiskite, kad prietaisą apžiūrėtų GOCYCLE atstovas.
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 A džiai pa krinkite laidus ir jų laikiklius.  Ar nėra rūdžių,  įtrūkimų? Pastebėję trūkumų,  leiskite,  kad prietaisą
apžiūrėtų GOCYCLE atstovas.

 Pa krinkite, ar padangos nėra nusidėvėjusios, apgadintos ar perpjautos. Jei reikia, leiskite jas pakeis  naujomis
GOCYCLE atstovui.

 Pa krinkite, ar nenusidėvėjo ir nebuvo subraižy  ar įlenk  ratlankiai. Pastebėję ratlankių apgadinimą, kreipkitės
į GOCYCLE atstovą.

 Pa krinkite, ar visos prietaiso dalys ir priedai tvirtai laikosi. Prisukite dalis, kurios atsipalaidavo.
 Pa krinkite rėmą ir ratus, ypač aplink kamerų jung es vietas, taip pat rankenas, vairo iškyšą, s pinus, balnelio

strypelio  įbrėžimus  ir  spalvos  praradimą.  Prietaiso  nusidėvėjimą  liudijantys  požymiai  gali  reikš ,  kad reikės
pakeis  nusidėvėjusią detalę. Taip pat žr. Priedą.

5. Norėdami nkamai apžiūrė  diskinius stabdžius, darykite taip:
 Įsi kinkite, kad kaladėlės nesitrina į rotorius.
 Pa krinkite, ar kaladėlės nenusidėvėjo ir stūmokliai nėra per daug išsikišę.
 Pa krinkite, ar stūmokliai nėra užstrigę ir/ar negali iki galo grįž  į pradinę padė .
 Pa krinkite, ar rotoriai nėra sulinkę. Jei reikia juos iš esin , kreipkitės į GOCYCLE atstovą.
 Pa krinkite, ar hidrauliniai stabdžiai atrodo stabilūs ir ar galima paspaus  rankenėles iki pat galo, dviračiui iki

galo nesustojant.

 DĖMESIO! Kaip ir visi mechaniniai prietaisai, GOCYCLE ir jo dalys gali nusidėvė . Skir ngi mechanizmai ir medžiagos nusidėvės
skir ngu  greičiu  ir  tarnaus  skir ngą  laiką.  Pasibaigus  detalės  tarnavimo  laikui,  ji  gali  staiga  suges ,  taip  sudarydama  sąlygas
sunkiems sužeidimams. 
Įbrėžimai, įtrūkimai ir spalvos praradimas gali bū  nusidėvėjimo požymiai. Jie reiškia, kad artėja prietaiso tarnavimo laiko pabaiga ir
jį reikėtų pakeis . Prietaiso ir jo detalių medžiagoms ir pagaminimo kokybei suteikiama ribotos trukmės gamintojo garan ja, tačiau
tai nereiškia, kad prietaisas sėkmingai tarnaus visą garan jos laiką. Prietaiso tarnavimo trukmei daug įtakos turi važiavimo būdas ir
tai,  kaip  prižiūrite  GOCYCLE.  A džiai  perskaitykite skil s  apie  GOCYCLE  naudojimą ir  dviračio  bei  jo detalių  tarnavimo trukmę
instrukcijų Priede.

6. Nevažiuokite dviračiu, jeigu stabdžių rankenėlės neišlaiko mechaninio saugumo testo (1 skil s). Leiskite,  kad stabdžius
pa krintų GOCYCLE atstovas.

7. Kaskart panaudoję dvira  50 valandų (ant kelio), nuvežkite jį į GOCYCLE įgaliotą centrą, kad jis būtų nkamai apžiūrėtas.

6.1.2 Įvykus nelaimingam atsi kimui
Pirmiausia  apžiūrėkite,  ar  nesusižeidėte,  ir  pasirūpinkite  savo  sveikata.  Jei  reikia,  kreipkitės  į  medikus.  Tuomet  apžiūrėkite,  ar
nebuvo apgadintas dvira s.
Jeigu į dvira  buvo atsitrenkta, nuvežkite GOCYCLE apžiūrai.  Jeigu buvo pažeistos anglies pluošto detalės, esančios kai kuriuose
GOCYCLE modeliuose,  tokios  kaip rėmas, ratai,  rankenos,  vairo  iškyša,  stabdžiai  ir pan.,  jų  nebenaudokite.  Leiskite,  kad dvira
išrinktų ir a džiai apžiūrėtų įgaliotas mechanikas. Taip pat perskaitykite skil  apie GOCYCLE detalių tarnavimo trukmę instrukcijų
Priede.

 DĖMESIO!  GOCYCLE susidūrus  su  kliū mi  arba esant  kitaip  apdaužytam,  GOCYCLE detalės  nusidėvės  greičiau  nei  įprastai.
Pažeistos detalės gali greitai ir ne kėtai suges , taigi prietaisas gali tap  pavojingas naudo .

7. Priedas
7.1 Naudojimo paskir s
GOCYCLE – tai elektrinis  dvira s, skirtas naudo  važiavimui į  darbą lygiu keliu  ir/ar įprastam važiavimui geromis oro sąlygomis
saugiu greičiu miesto ir priemiesčio zonose. Produktas a nka minimalius reikalavimus, apibūdintus EN 15194:2017. Ne nkamai
naudojant dvira  ir važiuojant agresyviai ir nesaugiai, negalios gamintojo garan ja.

 DĖMESIO!  Gerai  supraskite  GOCYCLE  veikimo  principus  ir  naudojimo paskir .  Ne nkamas  GOCYCLE  naudojimas  ne pagal
paskir  gali bū  pavojingas ir turė  įtakos prietaiso tarnavimo laikui.
GOCYCLE – tai dvira s su elektriniu varikliu, skirtas sąmoningam fiziškai pasiruošusių žmonių naudojimui. Jeigu nesate kri, ar galite
naudo  GOCYCLE dėl ligos, taip pat jeigu atsigaunate po gydymo, pasikonsultuokite su gydytoju, ar prietaisas Jums yra nkamas.
Rekomenduojame kreip s pagalbos į ar miausią GOCYCLE atstovą, kad jis Jums padėtų nustaty  ir prižiūrė  prietaisą taip, kad jis
būtų nkamiausias Jums naudo .

 DĖMESIO! Elektrinių dviračių naudojimo taisyklės skiriasi įvairiose šalyse ir yra nuolat atnaujinamos. Jūsų gyvenamojoje vietoje
gali  galio  apribojimai  dėl  GOCYCLE  naudojimo  keliuose,  parkuose,  dviračių  takuose  ar  kitose  bendrai  naudojamose  vietose.
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Rekomenduojame  peržvelg  elektrinių  dviračių  naudojimą  reguliuojančios  asociacijos  rekomendacijas  ir  gerai  supras  teisės
normas, prieš pradedant naudo  prietaisą.
Nors dauguma pagal teisės normas naudojamų elektrinių dviračių draudimo kompanijų yra traktuojami kaip įpras  dviračiai, Jūsų
draudimo  kompanija  gali  turė  skir ngas  taisykles  ir  sąlygas  įpras ems  bei  elektriniams  dviračiams.  Rekomenduojame
pasikonsultuo  su draudimo kompanija, prieš pradedant naudo  prietaisą.

7.2 Modifikavimas

 DĖMESIO! Nemodifikuokite ir nelakuokite GOCYCLE ir jo detalių. Prietaiso detalių modifikavimas lems garan jos anuliavimą.
Modifikuotos  detalės  gali  tap  nesaugios,  taigi  GOCYCLE  gali  staiga  suges .  Tokiu  atveju  rizikuojate  susižeis  ar  net  žū .
Nenaudokite GOCYCLE su apara ne įranga, nea nkančia vie nių įstatymų ir normatyvų.
GOCYCLE modifikavimas gali tap  sužeidimų priežas mi ir sudary  didelės rizikos sąlygas Jums ir aplinkiniams. Sugedus prietaiso
detalėms, gali įvyk  nelaimingas atsi kimas. Prietaiso išorinės dangos kei mas gali paslėp  struktūrinę žalą, pvz. dėl nusidėvėjimo
atsiradusius įtrūkimus.

 DĖMESIO! Naudodami su prietaisu nesuderinamas detales, ne nkamai jas prijungdami, naudodami ir prižiūrėdami, rizikuojate
smarkiai susižeis  ar net žū .

7.2.1 Priedų ir detalių kei mas ir prijungimas
GOCYCLE turi daugybę detalių ir priedų, padidinančių važiavimo komfortą ir pagerinančių prietaiso veikimą. Jei keičiate prietaiso
detales ir naudojate priedus, tai darote savo rizika. Svarbu žino , ar GOCYCLE pa krino, jog priedas ar detalė yra suderinami su Jūsų
GOCYCLE modeliu ir yra saugūs naudo .  
Prieš prijungdami detalę ar priedą, pvz. kitokio dydžio padangas, žibintų sistemą, krepšelį daiktams vež , vaikišką kėdutę ir pan.,
įsi kinkite,  kad  šios  detalės  yra  suderinamos  su  Jūsų  dviračiu,  pasikonsultuodami  su  GOCYCLE.  Perskaitykite  įsigytos  detalės
instrukcijas ir jų laikykitės. Taip pat žr. šių instrukcijų Priedą.

 DĖMESIO!  Naudodami  kitokias  nei  originalias  atsargines  dalis,  galite  pakenk  GOCYCLE  saugumui.  Tokiu  atveju  negalios
prietaiso garan ja. Prieš keisdami dviračio detales, pasikonsultuokite su GOCYCLE atstovu.

7.3 Maksimalus svoris

 DĖMESIO! Prietaisas sukurtas išlaiky  maksimalų 100 kg svorį (dvira ninkas, drabužiai ir vežami daiktai). Jis skirtas naudo  ant
grįsto kelio. Jei dvira ninkas su daiktais sveria 100-115 kg, važiavimo s lius, kelio sąlygos, padangų slėgis ir vežamų daiktų padė s
gali sumažin  prietaiso tarnavimo laiką. Bagažas turėtų sudary  ne daugiau kaip 10% bendro svorio. Dvira s neskirtas vež  didesnį
kaip 115 kg bendrą svorį. 
Peržengus šią ribą, negalios gamintojo garan ja. Prietaisas gali tap  nesaugus naudo .

7.4 GOCYCLE ir jo dalių tarnavimo laikas

 DĖMESIO! Dviračiai turi ribotą saugaus tarnavimo laiką.
Kaip ir visos mechaninės detalės, dviračio detalės ilgainiui nusidėvi. Skir ngos detalės ir medžiagos nusidėvės skir ngai. Naudodami
dvira , pasibaigus saugiam jo naudojimo laikotarpiui, rizikuojate savo sveikata.
GOCYCLE ir  jo  dalių  tarnavimo laikas priklausys  nuo naudojamų medžiagų,  rėmo ir  jo  dalių  konstrukcijos,  atliekamos  prietaiso
priežiūros  ir  važiavimo būdo  bei  dažnumo.  Neįpras  ir  prietaisui  kenkiantys  važiavimo  būdai,  pvz.  lenktyniavimas,  važiavimas
negrįstu  keliu,  triukų  atlikimas,  greitas  važiavimas  ir  greitas  stabdymas,  gali  tap  greitesnio  prietaiso  detalių  nusidėvėjimo
priežas mi. Nusidėvėjusios detalės gali staigiai suges , tapdamos nelaimingų atsi kimų priežas mi.

 DĖMESIO! Labai svarbu reguliariai prižiūrė  prietaisą (žr. 7 skil ). Kas 3 mėnesius krinkite nklalapį www.gocycle.com/safety,
kad sužinotumėte,  ar  nėra naujų  techninių  biuletenių  Jūsų dviračio  rėmo numeriui.  Neatliekant  reguliarios  dviračio  pa kros  ir
priežiūros, jis tarnaus trumpiau ir gali tap  nesaugus naudo .
Įbrėžimai,  įtrūkimai  ir spalvos paki mai reiškia, kad prietaiso detalė artėja link tarnavimo laiko pabaigos. Prieš tęsdami dviračio
naudojimą, pakeiskite ją nauja.
Žr.  skil  11.3,  kad  susipažintumėte  su  vizualios  prietaiso  apžiūros  principais.  Ją  atlik  reikėtų  kas  3  mėnesius  arba  kaskart
nuvažiavus 800 km. 
Įvykęs  GOCYCLE  susidūrimas  gali  tap  greitesnio  detalių  nusidėvėjimo  priežas mi  ir  pakenk  elektronikos,  pvz.  baterijos,
elektroninio  valdiklio,  variklio  sistemos  ir  laidų,  vien sumui.  Įvykus  nelaimingam atsi kimui,  išjunkite  bateriją,  jeigu  saugu  tai
padary . Vizualiai apžiūrėkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas, prieš tęsdami važiavimą. Jeigu GOCYCLE buvo apgadintas daugiau
nei  kosme škai  ir  jo  detalės  buvo įlenktos,  sudaužytos ar išmuštos iš vietos, nevažiuokite GOCYCLE,  kol jo neapžiūrėjo įgalioto
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techninio aptarnavimo centro specialistai. Pasikonsultuokite su techsupport@gocycle.com.

7.4.1 Ribota GOCYCLE tarnavimo trukmė
Atėjus GOCYCLE ir jo detalių tarnavimo laiko pabaigai, naudojimo tęsimas gali bū  pavojingas. Visos GOCYCLE detalės turi ribotą
tarnavimo trukmę. Ji  priklausys nuo naudojamų medžiagų, detalės paskir es, rėmo ir detalių  priežiūros bei dviračio naudojimo
būdo  ir  dažnumo.  Naudojant  prietaisą  varžybose,  triukų  atlikimui,  ant  rampų,  šokinėjant,  važiuojant  agresyviai,  ant  nelygaus
paviršiaus,  esant  prastoms  oro  sąlygoms,  vežant  sunkius  krovinius  ir  naudojant  prietaisą  pagal  komercinę  paskir ,  prietaiso
naudojimo laikas pastebimai sutrumpės. Tokiu atveju gali bet kada suges  svarbios dviračio detalės.
Esant  vienodoms sąlygoms,  nedidelio  svorio  elektriniai  dviračiai  ir  jų  dalys  paprastai  tarnaus trumpiau nei  sunkesni  elektriniai
dviračiai  ir  jų detalės.  Pasirinkdami  lengvą elektrinį  dvira ,  renkatės  didesnį  efektyvumą,  bet  trumpesnį  naudojimo laiką,  taigi
turėsite dažniau apžiūrė  prietaisą. 
Reguliariai  krinkite  GOCYCLE ir  jo  dalis,  kaip rekomenduojama instrukcijose.  Leiskite,  kad dvira  apžiūrėtų GOCYCLE įgaliotas
atstovas.  Nusidėvėjimą  liudijantys  ženklai  yra  įbrėžimai,  deformacija,  įtrūkimai,  rūdijimas,  dažų  nusilupimas,  įlenkimai  ir  pan.
Reguliari prietaiso apžiūra – labai svarbus būdas išveng  nelaimių ir sužeidimų bei už krin , kad prietaisas tarnautų ilgiau. 

7.4.2 Perspektyva
Šiuolaikiniams elektriniams dviračiams reikia dažnos priežiūros. Šiame Priede bandysime paaiškin  pagrindinius medžiagų mokslo
principus  ir  kaip jie yra susiję su GOCYCLE naudojimu.  Paaiškinsime kai  kuriuos sprendimus,  kuriuos  turėjome priim , kurdami
GOCYCLE dizainą, ir ko galima kė s iš Jūsų dviračio. Taip pat apibūdinsime, kaip prižiūrė  ir apžiūrė  GOCYCLE.
Rekomenduojame reguliariai leis  GOCYCLE apžiūrė  įgaliotam profesionalui.

 DĖMESIO!  Reguliari  GOCYCLE apžiūra  yra  labai  svarbi  Jūsų augumui.  Prieš kiekvieną važiavimą atlikite  pagrindinę apžiūrą,
aprašytą 2 skiltyje.
Detali periodiška GOCYCLE apžiūra taip pat yra labai svarbi. Kaip dažnai reikės ją atlik , iš dalies priklauso nuo Jūsų.
Kaip GOCYCLE savininkas ir/ar naudotojas, žinote, kaip dažnai ir kur naudojate dvira . Todėl esate atsakingas už sprendimą, kaip
dažnai nuvež  GOCYCLE profesionaliai apžiūrai. GOCYCLE atstovai padės nuspręs , kaip dažnai reikia apžiūrė  prietaisą, pagal tai,
kur ir kaip dažnai jį naudojate.
Jūsų saugumui ir komunikacijos su GOCYCLE atstovais palengvinimui, rekomenduojame perskaity  visą šių instrukcijų Priedą. 
Nesilaikant šių perspėjimų, gali suges  prietaiso rėmas, šakė ir kitos detalės. Sugedusios detalės gali tap  sunkaus sužeidimo ar net
mir es priežas mi.

7.4.3 Dviračio gamybai naudojami metalai
Dviračių rėmų gamybai įprastai naudojamas plienas, tačiau šiuolaikiniuose dviračiuose plieną dažnai pakeičia aliuminis, tanas ir
magnis. Šio pokyčio priežas s – noras gamin  mažesnio svorio elektrinius dviračius.

7.4.4 Metalų savybės
Tai, kaip metalai naudojami, kur kas svarbiau nei pa  medžiaga. Todėl svarbu atsižvelg  į tai, kaip dvira s yra sukurtas, testuojamas
ir pagamintas. 
Metalų atsparumas rūdijimui labai skiriasi.  Svarbu padeng  plieną,  nes kitaip ant jo pradės ras s rūdys. Ant aliuminio, tano ir
magnio greitai susidaro oksidacinis sluoksnis, apsaugan s metalą nuo tolimesnės korozijos. Taigi šios medžiagos yra gana atsparios
korozijai. Aliuminis ir magnis nėra visiškai atsparūs rūdijimui, taigi vietose, kuriose jie liečia kitus metalus, gali prasidė  galvaninė
korozija.
Metalai yra gana plas ški.  Tai reiškia, kad jie pirmiausia susilenks ir pakeis formą prieš lūždami.  Labiausiai plas škas iš įpras nį
dviračio rėmą sudarančių metalų yra plienas. Titanas yra mažiau plas škas, o aliuminis ir magnis – dar mažiau plas ški.
Skiriasi  ir  metalų  tankis.  Plieno  tankis  –  7,8  g/cm3,  tano  –  4,5  g/cm3,  aliuminio  –  2,75  g/cm3,  magnio  –  1,8  g/cm3,
anglies pluošto detalių – 1,45 g/cm3.
Metalams būdingas tvermės sumažėjimas (nuovargis). Dažnai juos naudojant su didele apkrova, metaluose atsiras įtrūkimų, kurie
gali lem  detalės naudingo tarnavimo pabaigą.
Įsivaizduokite,  kad atsitrenkėte į bordiūrą, akmenį, mašiną, kitą dvira ninką ar daiktą. Jei važiuojate greičiu, didesniu nei greitas
žingsniavimas, kūnas toliau judės į priekį, todėl nukrisite per dviračio priekį. 
Jei smūgis buvo pakankamai s prus, šakė ir rėmas gali sulink . Jei dvira s pagamintas iš plieno, plieninė šakė gali smarkiai sulink ,
tačiau rėmas išliks nepažeistas. Aliuminis ir magnis yra mažiau plas ški nei plienas, tačiau galite kė s, kad šakė ir rėmas susilenks.
Jei smūgis buvo labai s prus, priekinis vamzdelis ir šakė gali atsiskir  nuo rėmo. 
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7.4.5 Metalų tvermės sumažėjimo pagrindai
Kuo daugiau ir smarkiau naudojate tam krą daiktą ir kuo prastesnėmis sąlygomis, tuo trumpiau jis tarnaus.
Tvermės sumažėjimas, arba nuovargis, - tai terminai, vartojami apibūdin  žalą tam krai detalei dėl reguliarios apkrovos. Apkrova
turi bū  pakankamai didelė. Dažnai naudojamas pavyzdys – sąvaržėlės lankstymas pirmyn ir atgal, kol ji sulūžta. 
Vietoje, kurioje yra didelė apkrova, atsiranda mikroskopiniai įtrūkimai. Apkrovai kartojan s, įtrūkimas auga, kol tampa matomas
plika akimi. Galiausiai įtrūkimas gali  tap  toks didelis,  kad detalė taps per silpna vež  apkrovą, kurią galėjo vež  iš pradžių. Tai
reiškia, kad detalė gali bet kada sulūž .
Lengvos  ir  s prios  struktūros  turės  baig nį  tarnavimo  laiką.  Tai  galioja  lėktuvams,  lenktyninėms  mašinoms  ir  motociklams.
Nedidelio svorio GOCYCLE struktūra taip pat turės bū  dažnai prižiūrima, kad išvengtumėte detalių nusidėvėjimo.

7.4.6 Metalų tvermės sumažėjimo ženklai
Įtrūkimui  atsiradus,  jis  gali  pradė  plės s  labai  greitai.  Bet  koks  įtrūkimas  yra
pavojingas ir gali tap  k dar labiau pavojingas. 

Jei pastebite įtrūkimą, pakeiskite detalę nauja.

Rūdijimas ska na įtrūkimų plė mąsi. Valykite  GOCYCLE,  saugokite  jį  nuo  druskų,
pašalinkite jas kuo greičiau.

Dideli  įbrėžimai  ir  įlinkimai  sudaro sąlygas įtrūkimams atsiras . Tokiose vietose
smarkiai padidėja įtampa.

Stenkitės nesubraižy  prietaiso paviršių. Jeigu
pastebite  įbrėžimą,  reguliariai  stebėkite
apgadintą  detalę  ir,  jei  reikia,  pakeiskite  ją
nauja.

7.4.7 Nusidėvėjimas nėra lengvai numatomas
Nors nusidėvėjimas ne visuomet yra lengvai numatomas, keletas pagrindinių principų padės nuspręs , kaip dažnai Jūsų GOCYCLE
turėtų bū  apžiūrimas profesionalo.  Kuo dažniau atliksite  veiksmus,  aprašytus  skiltyje  „Produkto tarnavimo laiką trumpinantys
faktoriai“,  tuo  dažniau  reikės  prietaisą  apžiūrė .  Kuo  dažniau  atliksite  veiksmus,  aprašytus  skiltyje  „Produkto  tarnavimo  laiką
ilginantys faktoriai“, tuo rečiau reikės prietaisą apžiūrė .

7.4.8 Produkto tarnavimo laiką trumpinantys faktoriai
 Intensyvus ir agresyvus važiavimo s lius.
 Susidūrimai, šuoliukai, triukų atlikimas.
 Nelygus keliai su duobėmis.
 Dideli važiuojami atstumai.
 Didesnis kūno svoris.
 Spor nis važiavimo s lius.
 Nepalankios oro sąlygos (šaltas, druskingas oras, žiemą – druska ant kelio).
 Purvas, nešvarumai, smėlis, dirva važiavimo vietoje.

7.4.9 Produkto tarnavimo laiką ilginantys faktoriai
 Tolygus ir pastovus važiavimo s lius.
 Jokių susidūrimų.
 Lygus, prižiūrimi keliai.
 Nedideli važiuojami atstumai.
 Mažesnis kūno svoris.
 Ramesnis važiavimo s lius.
 Palankios oro sąlygos (sausas oras, mažai druskos).
 Švari važiavimo aplinka.

 DĖMESIO! Nenaudokite GOCYCLE ir jo dalių, jeigu jos yra įtrūkusios ar įlinkusios, net jei įtrūkimas yra nedidelis. Važiuojant
dviračiu, kurio rėmas, ratai, ratlankiai, šakė ar kitos detalės yra įtrūkusios, gali įvyk  nelaimingas atsi kimas.

7.4.10 Apie kompozicines medžiagas
Dviračio  naudotojai  turėtų  supras ,  kas  yra  kompozicinės  medžiagos.  Anglies  pluošto  kompozicinės  medžiagos  yra  s prios  ir
lengvos, tačiau patyrusios per didelę apkrovą, jos nesilanksto, bet trūksta.

7.4.11 Kas yra kompozicinės medžiagos?
Kompozicines medžiagas sudaro kelios skir ngos sudedamosios medžiagos. Anglies pluošto dvira s yra padarytas iš kompozicinės
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medžiagos. Anglies pluošto dalelės yra s prios ir lengvos, iš jų suformuojama pageidaujama forma. Anglies kompozitai yra gana
lengvi palygin  su metalais. Plienas sveria 7,8 g/cm3, tanas – 4,5 g/cm3, aliuminis – 2,75 g/cm3, magnis – 1,8 g/cm3. Anglies pluošto
kompozitas yra kur kas lengvesnis – 1,45 g/cm3.
Kompozitai, kurių s prumo ir svorio santykis yra geriausias, yra pagamin  iš anglies pluošto epoksidinėje terpėje. Epoksidinė terpė
suriša anglies  pluošto  daleles,  paskirsto svorį ir  garantuoja  lygų išorinį  paviršių.  Anglies  pluoštas sudaro  „skeletą“,  kuris  išlaiko
apkrovą.

7.4.12 Kodėl naudojamos kompozi nės medžiagos?
Metalai yra izotropiniai, tai yra jų savybės visomis kryp mis yra vienodos. Tuo tarpu naudojant anglies pluoštą, galima pakeis  jo
kryp , taip op mizuojant struktūrą tam krai apkrovai. Galimybė pasirink , kaip išdėsty  anglies pluoštą, leido inžinieriams sukur
s prius ir lengvus dviračius, taip pat padidin  važiavimo komfortą ir padidin  vibracijų sugėrimą. 
Anglies  pluošto  kompozitai  yra  labai  atsparūs  korozijai,  labiau  nei  dauguma  metalų.  Anglies  pluoštas  taip  pat  turi  labai  gerą
s prumo ir svorio santykį. 

7.4.13 Kokie yra kompozi nių medžiagų limitai?
Kompozi nės medžiagos ir anglies pluošto dviračiai turi gerą medžiagų tvermę palygin  su metalais. Tačiau išlieka svarbu reguliariai

krin  anglies pluošto rėmą, šakę ir detales.
Anglies  pluošto  kompozitai  nėra  plas ški.  Anglies  pluošto struktūrai  esant  perkrautai,  ji  nesilenks,  o lūš,  išsisluoksniuodama  ir
sudarydama aštrius, nelygius kampus.

7.4.14 Kaip anglies pluošto dvira s reaguoja avarijos atveju?
Įsivaizduokite,  kad atsitrenkėte į bordiūrą, akmenį, mašiną, kitą dvira ninką ar daiktą. Jei važiuojate greičiu, didesniu nei greitas
žingsniavimas, kūnas toliau judės į priekį, todėl nukrisite per dviračio priekį. 
Kaip tokiu atveju reaguoja anglies pluošto rėmas? Tai priklauso nuo daugelio sąlygų, tačiau jeigu smūgis buvo pakankamai s prus,
anglies pluošto detalė gali visiškai sulūž . Atkreipkite dėmesį į pastebimus skirtumus tarp anglies pluošto ir metalo (žr. skil  7.4.4
„Metalų savybės“). Net jei anglies pluošto rėmas yra dvigubai s presnis nei metalinis, įvykus jo perkrovai, jis ne lenksis, o lūš. 

 DĖMESIO!  Aukšta  temperatūra  uždarose  patalpose  gali  turė  įtakos  sudė nių  medžiagų  vien sumui.  Sugedus  iš  jų
pagamintoms detalėms, rizikuojate praras  kontrolę ir nukris .

7.4.15 Kompozi nio rėmo, šakės ir kitų detalių apžiūra
7.4.16 Įtrūkimai
Reguliariai  krinkite,  ar  ant  dviračio  nėra  įtrūkimų,  sulūžusių  detalių  ir  atplaišų.  Kiekvienas  įtrūkimas  gali  bū  reikšmingas.
Nevažiuokite GOCYCLE, jeigu jo detalės yra bent kiek įtrūkusios.
Delaminacija (išsisluoksniavimas)  gali  padary  rimtos žalos. Kadangi kompozi nes medžiagas sudaro įvairių medžiagų sluoksniai,
delaminacija reiškia, kad jos nebėra sukibusios tarpusavyje. Nevažiuokite GOCYCLE, jeigu jo detalės patyrė delaminaciją. 
Delaminaciją pastebė  leidžiantys ženklai:

1. Apsinešusi  ar  balta  zona.  Tokia zona skiriasi  nuo kitų nepažeistų  zonų. Jei  nepažeistos zonos yra blizgios  ir  skaidrios,
delaminacijos paveiktos vietos atrodys apsiblaususios ir nepermatomos. 

2. Išsipūtusi, pakitusi forma. Įvykus delaminacijai, paviršius gali pakeis  formą, ant jo gali atsiras  išsikišimas, jis gali tap
nelygus.

3. Skir ngas garsas, į paviršių barbenant pirštais. Atsargiai barbendami pirštais į nepažeistą kompozitą, girdėsite pastovų,
gilų garsą. Barbendami į delaminacijos paveiktą zoną, girdėsite kitokį, prislopintą garsą.

7.4.17 Neįpras  garsai
Pastovus girgždėjimas, minant pedalus, sukan s ratams arba vežant dvira , gali  reikš , kad prietaiso detalės yra atsilaisvinusios
arba  blogai  išlygiuotos.  Tinkamai prižiūrint  GOCYCLE,  neturėtumėte girdė  pastovaus  cypimo ir  tarškėjimo,  judinant  pedalus  ir
ratus.  Suraskite  triukšmo  šal nį  ir  pašalinkite  jo  atsiradimo  priežas ,  prieš  tęsdami  važiavimą.  Nereguliarūs  cyptelėjimai  ar
girgždėjimas,  susijęs  su  tepalo  trūkumu,  temperatūros  ar  drėgmės  kaita,  gali  pasitaiky ,  įprastai  važiuojant  dviračiu  arba  jam
senstant. Tai visiškai normalu.

 DĖMESIO! Nevažiuokite GOCYCLE, jeigu dvira s ar jo dalis yra įtrūkę arba maty  delaminacijos požymiu. Jeigu dviračio rėmas,
šakė ar kita detalė įtrūko arba patyrė delaminaciją, rizikuojate smarkiai susižeis  ar net žū .

7.4.18 Prietaiso dalys
Dažnai  reikia  išim  ir  išrink  prietaiso  detales,  kad būtų  galima  jas  nkamai apžiūrė .  Tai  turėtų atlik  profesionalus  dviračių
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mechanikas, turin s nkamus įrankius ir įgūdžius, laikydamasis GOCYCLE patvir nto protokolo.

7.4.19 I n lengvos detalės
Gerai apgalvokite aukščiau pateiktą informaciją, prieš keisdami prietaiso detales. Jei norite, kad dvira s Jums tarnautų kuo ilgiau,
lengvesnės  detalės  gali  bū  geriausias  pasirinkimas.  Aptarkite  savo  poreikius  ir  galimybes  su  GOCYCLE  atstovu.  Priimkite
sprendimus atsakingai ir turėkite galvoje, kad esate už juos atsakingi.

7.4.20 Originalios detalės
GOCYCLE krina originaliai dvira  sudarančių detalių medžiagos tvermę. Tai reiškia, kad šios detalės a nka testavimo kriterijus ir
turi pakankamą medžiagų tvermę. Tai nereiškia, kad šios detalės Jums tarnaus amžinai.

7.5 Fiksavimo detalių sąsūkos momentas
Tinkamas fiksavimo detalių  sąsūkos  momentas  labai  svarbus  Jūsų  saugumui.  Visuomet prisukite  fiksavimo detales,  naudodami

nkamą  sąsūkos  momentą.  Jeigu  šio  naudotojo  vadovo  instrukcijos  ir  nurodymai,  pateik  detalės  gamintojo,  nesutampa,
pasikonsultuokite su GOCYCLE ekėju ar atstovu. Per daug smarkiai priverž  varžtai gali išsitemp  ir deformuo s. Per daug silpnai
privers  varžtai gali pradė  judė . Abiem atvejais varžtas gali tap  gedimo priežas mi.
Visuomet naudokite nkamai sukalibruotą dinamometrinį veržliarak , kai tvarkote pagrindinius dviračio tvir nimo mechanizmus.
A džiai laikykitės veržliarakčio gamintojo nurodymų, kad gautumėte geriausius rezultatus.

7.5.1 Rekomenduojamas sąsūkos momentas
Detalė Minimalus sąsūkos

momentas (Nm)
Maksimalus sąsūkos

momentas (Nm)
Poslinkio ašys 1,5 2,5
Lockshock® jung s su rėmu 2 3
GX dirželio laikiklis 2,5 3
Vainikėlio galvutės varžtai 2,5 3
GX ShockLock® viršu nis fiksatorius 3 4
Rėmo šarnyro varžtai 4 5
Šakės ašies smeigė 4 5
Vairo rankenėlės 4 5
Stabdžių rankenėlių varžtai 4 5
„Cleandrive“ varžtai 4 6
Ašies blokas 4 6
PitstopWheel® varžtai 5 6
Apsauginis rato varžtas 5 6
Balnelio fiksatoriaus varžtas 5 6
Sraig nis varžtas 6 7
Vairo iškyšos reguliatoriaus lanksto varžtai 7 8
Apkrovos cilindras 7,5 8,5
Paspyrio cilindras 8 10
Balnelio gnybtas 9 10
Šakės vainikėlio varžtas 10 12
Sverto varžtas 38 42

7.6 Garan ja ir kontak nė informacija
Peržiūrėkite naujausias garan jos sąlygas GOCYCLE interne nėje parduotuvė www.gocycle.com/webstore.

7.6.1 Garan jos registravimas
Jei  norite,  kad  prietaisui  būtų  atliekamas  garan nis  taisymas,  turite  pateik  originalų  pirkimą  įrodan  dokumentą  (užsakymo
patvir nimą arba pirkimo čekį). Išsaugokite šiuos dokumentus saugioje vietoje. 
Prieš  pasinaudodami  garan ja,  turite  užregistruo  savo GOCYCLE  „GocycleConnect“  programėlėje.  Taip  gausite  visą  naujausią
svarbią prietaiso saugumo informaciją.
Atlikite  SETUP (nustatymo) veiksmus „GocycleConnect“  programėlėje,  kad užregistruotumėte GOCYCLE garan niam taisymui  ir
gautumėte informaciją apie prietaiso saugumą.

7.6.2 Normalus nusidėvėjimas
Aplink prietaiso sulenkimo ir išlankstymo detales gali atsiras  dažų erozijos ir nusidėvėjimo žymių. Jos laikomos normalaus prietaiso
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nusidėvėjimo dalimi. Norėdami sužino  daugiau apie geriausią prietaiso priežiūros prak ką, žr. 11.13 skil .

7.6.3 GOGYCLE rėmo numeris
Jūsų GOCYCLE turi unikalų iden fikacinį rėmo numerį, esan  GOCYCLE galinėje dalyje. Žemiau pateikiamas tokio numerio pavyzdys:

A. Rėmo numeris
B. ES normatyvų a kimas
C. Minimalus  balnelio  aukš s  su  standar niu  sėdynės  stulpeliu.  70  mm  trumpesnį  sėdynės  balnelį  galite  įsigy

www.gocycle.com. 
GOCYCLE rėmo numeris bus reikalingas, registruojant Jūsų GOCYCLE, naudojan s garan ja arba kreipian s į Karbon Kine cs Ltd.

7.6.4 Ribotas garan jos galiojimas
Gamintojas pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis  GOCYCLE ir kitų produktų, gaminamų arba parduodamų Karbon Kine cs
Limited,  informaciją  ir  techninius  duomenis.  Dviračio  pirkėjas  ir/ar  dvira ninkas  yra  atsakingas  už  dviračio  naudojimo  sąlygas,
saugumą ir periodinę apžiūrą, reikalingą nkamam prietaiso veikimui. Teisės normų ribose Karbon Kine cs Limited atsakomybė už
pa rtą materialinę žalą, naudojat produktus, parduodamus arba gaminamus Karbon Kine cs Limited, apsiriboja sugedusio prietaiso
ar detalės taisymu ar pakei mu kompanijos nuožiūra. Taisymas atliekamas garan nio laikotarpio metu ir negalioja žalai, pa rtai
ne nkamai  ir  ne  pagal  taisykles  naudojant  prietaisą.  Žala,  padaryta  prietaisui,  kitam  turtui  ar  asmenims,  yra  pirkėjo  ir/ar
dvira ninko atsakomybė. 
Naudodami GOCYCLE produktą, pagamintą ir parduodamą su Karbon Kine cs Limited garan ja, patvir nate, kad perskaitėte šią
dalinės  atsakomybės sutar es sąlygą,  kad su nkate,  jog Karbon Kine cs Limited,  kompanijos savininkai  ir  jos  darbuotojai  nėra
atsakingi už Jūsų pa rtą žalą, kad su nkate naudo  prietaisą savo rizika ir kad Karbon Kine cs Limited nesuteikia jokių papildomų
garan jų produkto naudojimui ir veikimui.

7.6.5 Autorinės teisės
© Karbon Kine cs Limited. Visos teisės priklauso autoriams.
Ši medžiaga, pateikiama Karbon Kine cs Limited, priklauso Karbon Kine cs Limited ir yra saugoma autorinių teisių, prekės ženklo ir
kitos  intelek nės  nuosavybės  teisių.  Galite  peržiūrė  ir  atsispausdin  šią  informaciją  k  asmeniniam  naudojimui,  laikydamiesi
autorinių teisių, prekės ženklo ir kitos intelek nės nuosavybės teisių. Kitais atvejais draudžiama naudo , atkur , saugo , dalin s,
viešin , modifikuo  ir parduo  šiame naudotojo vadove pateikto turinio be išanks nio raš ško Karbon Kine cs Limited leidimo.

7.6.6 Prekės ženklai
Gocycle®, PitstopWheel®, Cleandrive® NoCompromises® yra registruo  Karbon Kine cs Limited prekės ženklai.
Pitstoplock™,  GocycleConnect™,  Gocycle-to-Work™,  MyGocycle™,  Vgonomic™  Adjustment,  Lockshock™,  Shocklock™  ir
Performance Commu ng™ yra registruo  Karbon Kine cs Limited prekės ženklai.
Visi  šie  prekės  ženklai  ir  GOCYCLE  logo pas  negali  bū  naudojami  be  išanks nio  raš ško Karbon Kine cs  Limited  (Jung nėje
Karalystėje registruota kompanija Nr. 4357956) leidimo.

7.6.7 Standartų a kimas
Šios instrukcijos a nka EN ISO-4210, 16 CFR 1512 ir EN 16054 standartus. GOCYCLE – tai dvira s su elektriniu varikliu, a nkan s 
šiuos normatyvus:

 2006/42/EC mašininės įrangos direktyva;
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 2004/108/EC elektromagne nio suderinamumo direktyva;
 EN 15194:2017 EPAC dviračiai su elektros mechanizmais.

8. GOCYCLE pakuotės išrinkimas
8.1 Mažų dalių maišelis

Priekinis atšvaitas ir laikiklis Mobiliojo telefono fiksatoriai

Atsarginiai varžtai. Gali pakeis  1 „PitstopWheel“ varžtą ant
kiekvieno rato, kad ratai lengvai nenusiimtų.

5 mm šešioliktainis raktas

GOCYCLE 4 A įkroviklis ir mai nimo laidas Dešinysis MKS pedalas ir pedalo spaustukai

8.2 Išpakavimas
Atverkite GXi dėžę.

Išimkite sėdynės vamzdelį.
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Įstatykite sėdynės strypelį.

Prisukite veržlę. 

Atsargiai ištraukite GOCYCLE iš dėžės.

 PERSPĖJIMAS! Būkite labai atsargūs, kai traukiate GOCYCLE
iš dėžės.

Padėkite GOCYCLE ant žemės taip, kaip parodyta, su atremtu
paspyriu.

Rekomenduojame išsaugo  GOCYCLE dėžę. Jei GOCYCLE reikia
transportuo  ar nuvež  į techninę apžiūrą, vežkite jį originalioje

GOCYCLE dėžėje, kuri sukurta taip, kad apsaugotų
transportuojamą prietaisą. Pervežant prietaisą kitoje nei

GOCYCLE dėžėje, jis gali bū  pažeistas. Tokiu atveju negalios
gamintojo garan ja.

8.3 Išlankstymas
Sulankstytas GOCYCLE.
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Prijunkite sėdynės vamzdelį prie rėmo taip, kaip parodyta.

Įsi kinkite, kad nematy  minimalaus įstatymo linijos.

Prisukite veržlę.

Prisukite ir užfiksuokite balnelio tvir nimo detalę prie sėdynės
strypelio taip, kaip parodyta.

Atrakinkite išlankstymo dirželį nuo rankenų kabliuko.

Prijunkite išlankstymo dirželį prie „Lockshock“ smeigės, kaip
pavaizduota.

Atlenkite rankenas.  PERSPĖJIMAS! Laikykite pirštus toliau
nuo išlankstymo mechanizmo.
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Uždarykite rankenos užšovą taip, kaip parodyta. Užšovas turėtų
pradė  įsitemp , likus 25-35 mm iki uždarymo. Žr. 11 skil  apie

prietaiso detalių priežiūrą ir reguliavimą. 

Užspauskite rankenos užšovą iki galo, kaip parodyta.

Įsi kinkite, kad užšovas visiškai užsidarė.

 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad raudona užrakto žyma yra
matoma ir prisijungusi taip, kaip parodyta. Jeigu raudona žyma

nėra matoma arba nėra prisijungusi prie vairo iškyšos,
nevažiuokite GOCYCLE. Kreipkitės į ar miausią GOCYCLE atstovą

arba gocycle.com/support pagalbos. 
Jei nepa krinsite, ar užšovas nkamai užsidarė, rizikuojate

smarkiai susižeis  ar net žū .

Smarkiai paspauskite užšovą nurodyta kryp mi, kad
įsi kintumėte, jog jis užsifiksavo. Užšovas neturėtų atsidary .

 DĖMESIO! Jei nepa krinsite, ar užšovas nkamai užsidarė,
rizikuojate smarkiai susižeis  ar net žū .

Pasukite pedalus taip, kad dešinysis pedalas būtų žalia spalva
pažymėtoje zonoje.

 PERSPĖJIMAS! Ne nkamai nustatę pedalų padė , galite
apgadin  dažus.

Išlankstykite rėmą.

 PERSPĖJIMAS! Laikykite pirštus toliau nuo išlankstymo
mechanizmo.
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Uždarykite rėmo gnybtą taip, kaip parodytą. Jis turėtų pradė
įsitemp , likus 45-55 mm iki uždarymo. Žr. informaciją apie

rėmo gnybto reguliavimą.

Užverkite rėmo gnybtą.

Įsi kinkite, kad rėmo gnybtas užsidarė.

 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad raudona gnybto žymė yra
matoma ir prisijungusi prie rėmo, kaip parodyta. Jeigu raudonos
žymės nesimato arba ji nėra prisijungusi prie rėmo, nevažiuokite

GOCYCLE. Kreipkitės pagalbos į ar miausią GOCYCLE atstovą
arba elektroniniu paštu techsupport@gocycle.com. Jei

nepa krinsite užrakto užsidarymo, rizikuojate sunkiai susižeis
ar net žū .

Smarkiai paspauskite rėmo gnybtą paveikslėlyje parodyta
kryp mi, kad įsi kintumėte, jog jis užsirakino. Patraukus gnybtą,

jis neturėtų atsidary .

 DĖMESIO! Jei nepa krinsite užrakto užsidarymo, rizikuojate
sunkiai susižeis  ar net žū .

Išlygiuokite dešinįjį pedalą su pedalo laikikliu. Prijunkite.

Tinkamai prijungus pedalą, pedalo laikiklis spragtelėdamas
užsifiksuos.
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Tinkamai prijungus pedalo laikiklį, jis spragtelėdamas
užsifiksuos.

Surinktas GOCYCLE.

8.4 Reguliavimas

8.4.1 Balnelio aukščio reguliavimas
Susiraskite šešiakampį raktą po balneliu.

Ištraukite šešiakampį raktą iš įrankių laikiklio.

Atsukite sėdynės strypelio varžtą, naudodami šešiakampį raktą,
kaip parodyta.

 PERSPĖJIMAS! Atsižvelkite į minimalaus įstatymo ribą,
pažymėtą ant sėdynės strypelio. Ji neturėtų bū  matoma.

Sureguliuokite balnelį iki reikiamo aukščio. Pasukite sėdynės
strypelio gnybtą 5-6 Nm.
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8.4.2 Rankenų aukščio reguliavimas
Atsukite ir išimkite rankenos varžtą, naudodami TORX T30

įrankį, kaip parodyta.

Atverkite guminį dangtelį, kad pamatytumėte apa nės padė es
mygtuką.

DĖMESIO: „B. Viršu nė padė s“ žymi maksimalų rankenos
strypelio aukš .

Paspauskite žemyn, kad išlygiuotumėte apa nę padė .

 PERSPĖJIMAS! Jeigu matote stabdžių žarnelę užrakto
skylutėje, vieną kartą pasukite rankenėles prieš laikrodžio

rodyklę. Taip iškelsite ją virš skylutės.

Jei laidai uždengia užrakto skylutę, pasukite rankenėlę.

Įsi kinkite, kad užrakto skylutė ir apa nė arba viršu nė
rankenos strypelio skylutė yra visiškai išlygiuotos.
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Įstatykite užrakto varžtą ir pasukite 6-8 Nm.

 PERSPĖJIMAS! Įsi kinkite, kad varžtas eina per A arba B
skylutę.

Uždenkite guminį apdangalą.

8.5 Priekiniai ir galiniai atšvaitai
Priekiniai ir galiniai atšvaitai – standar nė Jūsų GOCYCLE dalis. Priekinį atšvaitą rasite mažų detalių krepšelyje. Galinis atšvaitas yra 
pritvir ntas po balneliu.

 DĖMESIO! Atšvaitų prijungimo vieta ir kampas gali skir s priklausomai nuo naudojimo vietos. Pasikonsultuokite su vie nės 
valdžios ins tucijomis. 

8.5.1 Priekinio atšvaito prijungimas
Atverkite guminę vairo iškyšos dangą, kad pamatytumėte

viršu nę rankos strypelio dalį.

A darykite atšvaito laikiklį.

Uždėkite laikiklį aplink viršu nę strypelio dalį ir prisukite,
naudodami atsuktuvą, taip, kaip parodyta.
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Prijunkite priekinį (baltą) atšvaitą prie laikiklio taip, kad
išgirstumėte spragtelėjimą.

Pareguliuokite ir prisukite laikiklį, kad atšvaitas būtų ver kalioje
padėtyje.

8.5.2 Galinis atšvaitas
Galinis atšvaitas jau bus sumontuotas po balneliu.

 PERSPĖJIMAS! Įsi kinkite, kad važiuojant dviračiu,
drabužiai, tokie kaip ilgas švarkas ar paltas, arba maišai ir

kuprinės, neuždengia atšvaito. Jei kyla abejonių, paklauskite
aplinkinių, ar atšvaitas yra matomas nkamu kampu.

9. GOCYCLE krovimas
9.1 GOCYCLE ličio jonų baterijos veikimo principai

Dalis Aprašymas
1-4 Baterijos įkrovimo lygio LED
5 ON/OFF mygtukas
6 Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
7 Krovimo lizdas
8 Krovimo lizdo dangtelis
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9.2 Baterijos įkrovimo lygio pa krinimas
Važiuojant dviračiu, baterijos įkrovimo lygį matysite ekranėlyje. Jeigu GOCYCLE stovi nejudėdamas arba yra kraunamas ilgiau kaip 
60 sekundžių, matysite ekrano užsklandą. Paspauskite mygtuką, kad pamatytumėte įkrovimo būseną.

A. Kairės pusės valdiklis
B. Dešinės pusės valdiklis
C. Baterijos įkrovimo indikatorius / režimo informacija
D. Pavarų pasirinkimo ekranėlis
E. Greičio informacija

Baterijos įkrovimo lygis rodomas C zonoje (žr. pav.). Kiekviena LED lemputė a nka maždaug 10% baterijos įkrovimo lygio, taigi 10 
LED = 100%, 3 LED = 30% ir t.t. 
Važiuojant dviračiu ir naudojant variklį, baterijos įkrovimo lygis pamažu sumažės ir degs mažiau LED lempučių. Baterijai baigiant 
išsikrau , žybsės viena LED lemputė. Tokiu atveju įsijungs GOCYCLE baterijos taupymo režimas. 

9.3 GOCYCLE baterijos krovimas
9.3.1 Baterijos krovimas, neišėmus iš GOCYCLE rėmo

Atverkite guminį krovimo lizdo dangtelį, kaip parodyta.

Įstatykite krovimo laidą, kaip parodyta.

Įstatykite įkroviklio kištuką į elektros lizdą.

Įkroviklio lemputė įsižiebs oranžine spalva. Tai reiškia, kad
prietaisas kraunasi. GOCYCLE GXi įkroviklis yra 4 A įkroviklis,
kuris įkraus tuščią bateriją per 4 valandas. Norėdami sužino

daugiau apie kitas įkroviklių rūšis, apsilankykite
www.gocycle.com.
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Baterijai esant visiškai įsikrovusiai (dega 5 LED lemputės ant
ekranėlio arba rodoma 100% „GocycleConnect“ mobiliojoje

programėlėje), išjunkite įkroviklį iš lizdo.

Ištraukite krovimo laidą ir uždenkite guminį krovimo lizdo
dangtelį.

Baterijai esant visiškai įkrautai ir įkrovikliui išjungtam, išjunkite
bateriją. Palaikykite mygtuką 1-2 sekundes, prieš jį atleisdami.

Daugiau informacijos rasite skiltyje 10.1.2 „Baterijos
išjungimas“. Nerekomenduojame palik  GOCYCLE krau s ilgiau

kaip 24 valandas iš eilės.

 DĖMESIO! Prieš važiuodami dviračiu, įsi kinkite, kad
guminis krovimo lizdo dangtelis yra uždengtas ir užsifiksavęs.

Priešingu atveju į lizdą gali patek  vandens. Tokiu atveju
negalios gamintojo garan ja.

9.3.2 Baterijos krovimas, ją išėmus iš GOCYCLE
Išjunkite bateriją, paspausdami ir palaikydami ON/OFF mygtuką.

Palaikykite 1-2 sekundes ar ilgiau, prieš atleisdami mygtuką. 

 DĖMESIO! Nemėginkite išim  baterijos iš rėmo, baterijai
esant įjungtai.

Paspauskite raudoną užrakto mechanizmą ir patraukite
atvėrimo mechanizmą.
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Sulankstykite rėmą.

Sulankstykite GOCYCLE taip, kad ratai būtų šalia vienas kito.

Paspauskite raudoną užrakto mechanizmą ir jį a darykite.

Sulankstykite rankenas.

Prijunkite sulankstymo dirželį ant rankenų kabliuko, kaip
parodyta.

 PERSPĖJIMAS! Įsi kinkite, kad sulankstymo dirželis
užsifiksavo, prieš išimdami bateriją.
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Išimkite stabdiklio smeigę, kaip parodyta.

Atverkite užrakto užšovą, kaip parodyta.

Pakelkite baterijos žiedą, kaip parodyta.

Pasukite žiedą 180° taip, kaip parodyta, kad jis atsidurtų
apačioje. Taip atskirsite bateriją nuo rėmo.

Smarkiai patraukite į apačią, kaip parodyta.

 PERSPĖJIMAS! Baterija gali išslys  iš rėmo. Būkite labai
atsargūs, kad neapgadintumėte baterijos ir nesusižeistumėte.

Rekomenduojame trauk  abiem rankomis, kad išimtumėte
bateriją lengviau.

Prilaikydami bateriją, atskirkite ją nuo rėmo, kaip parodyta.
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Įstatykite įkroviklio galvutę į lizdą, kaip parodyta.

 DĖMESIO! Kraukite bateriją sausoje vietoje uždarose
patalpose, kuriose yra dūmų detektorius. Laikykite bateriją ant

pakelto nuo žemės paviršiaus, kad ji negalėtų bū  apsemta.

Įstatykite įkroviklį į elektros lizdą.

Įsižiebs oranžinė įkroviklio šviesa. Tai reiškia, kad jis kraunasi.
Krovimas truks 3,5-7 valandas priklausomai nuo prietaiso

modelio ir naudojamo įkroviklio. Paveikslėlyje yra pavaizduotas
standar nis GOCYCLE GXi įkroviklis, kuris įkraus visiškai

išsikrovusią bateriją per 3,5 val.

Baterijai esant visiškai įsikrovusiai, ekranėlyje degs 5 LED
lemputės arba „GocycleConnect“ mobiliojoje programėlėje

matysite užrašą 100%. Išjunkite įkroviklį iš elektros lizdo.

Baterijai esant visiškai išsikrovusiai ir išjungus iš rozetės įkroviklį,
išjunkite bateriją. Žr. skil  10.5 „Baterijos ON/OFF mygtukas“.
Nerekomenduojame krau  GOCYCLE ilgiau kaip 24 val. iš eilės.

Baterijai esant išjungtai, įstatykite ją į rėmą taip, kaip parodyta.

 DĖMESIO! Prieš įstatydami bateriją į rėmą, įsi kinkite, kad ji
yra išjungta.

Stumtelėkite bateriją link rėmo. Pajusite šiek ek
pasipriešinimo, kol suveiks baterijos jungikliai. 

Pasukite baterijos žiedą 90°-180°, kad suveiktų rėmo uždarymo
kilpelė.
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Užlenkite raudoną žiedą, kaip parodyta.

Surinkite rėmo užšovą, kaip parodyta. Įsi kinkite, kad stabdiklio
smeigė visiškai užsifiksavo, kaip parodyta paveikslėlyje. 

Uždarykite rėmo užšovą, kaip parodyta. Užšovas turėtų pradė
įsitemp , likus 45-55 mm iki uždarytos padė es. Žr. skil  11.13

„Rėmo užšovo reguliavimas“.

Patraukdami uždarykite rėmo užšovą.

Įsi kinkite, kad užšovas užsidarė. 

 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad raudonas užšovo užraktas yra
matomas ir prisijungęs prie rėmo, kaip parodyta. Jei raudona
užrakto dalis nėra matoma arba nėra prisijungusi prie rėmo,

nevažiuokite GOCYCLE. Kreipkitės pagalbos į ar miausią
GOCYCLE atstovą arba techsupport@gocycle.com.

Jei nepa krinsite, ar užšovas užsidarė, rizikuojate smarkiai
susižeis  ar net žū .

Smarkiai pastumkite užšovą parodyta kryp mi, kad
įsi kintumėte, jog jis užsifiksavo. Įsi kinkite, kad užšovai

užsidarė. Pastumtas užšovas neturėtų atsidary .

 DĖMESIO! Jei nepa krinsite, ar užšovas užsidarė, rizikuojate
smarkiai susižeis  ar net žū .

10.   Naudojimas  
10.1 Baterijos ON/OFF mygtukas
10.1.1 Baterijos įjungimas, prieš pradedant naudo
Įjunkite bateriją, prieš pradėdami naudo  GOCYCLE. Jeigu baterija nebus įjungta, GOCYCLE GXi variklis ir „Bluetooth“, skirtas 
prijung  mobilųjį telefoną, neveiks.

Norėdami įjung  bateriją:
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Vieną kartą trumpai spustelėkite baterijos įjungimo mygtuką,
kad ją įjungtumėte.

GOCYCLE esant įjungtam, užsidegs miniekranėlio lemputės,
rodančios baterijos tarnavimo laiką. Viena LED lemputė a nka

maždaug 20% baterijos įkrovimo.

10.1.2 Baterijos išjungimas
GOCYCLE nenaudojant, baterija išsijungs automa škai po maždaug 30 minučių.

Norėdami išjung  bateriją, paspauskite ir palaikykite baterijos
išjungimo mygtuką keletą sekundžių. Užges LED lemputės ant

miniekranėlio ir baterijos nugarėlės.

10.1.3 Pareng es režimas
Prietaiso nenaudojant 30 minučių, baterija išsijungs automa škai.

10.2 GOCYCLE ekranėlis

A. Kairės pusės valdiklis
B. Dešinės pusės valdiklis
C. Baterijos įkrovimo indikatorius / režimo informacija / energijos suvartojimas
D. Pavarų pasirinkimo ekranėlis
E. Greičio informacija

Atkreipkite dėmesį: jeigu GOCYCLE nejuda ar kraunasi ilgiau kaip 60 sekundžių, matysite ekrano užsklandą. Pajudinkite vieną iš
valdiklių, kad matytumėte įkrovimo būseną.

10.3 Prieš registraciją: pristatymo būsena
GOCYCLE parduodamas pristatymo būsenoje.  Reikės  užregistruo  GOCYCLE per  „GocycleConnect“  programėlę,  kad gautumėte
prieigą prie visų prietaiso funkcijų.
Pristatymo būsena leidžia įprastai nuvažiuo  100 km, prieš varikliui nustojant veik . Turite užregistruo  GOCYCLE, nenuvažiavę 100
km, kad pašalintumėte nuvažiuojamo atstumo apribojimus ir už krintumėte tolimesnę sėkmingą variklio funkciją. 
Prietaisui esant nenaudojamam ilgiau kaip 60 sekundžių, pradės žybsė  ekranėlio lemputė. Bus rodomas nuvažiuotas atstumas. Kuo
daugiau LED lempučių žybsės, tuo arčiau dvira s bus prie pradinio nuvažiuojamo atstumo ribos, kai variklis nustos veikęs. Viena LED
lemputė a nka maždaug 5 km.
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Priešregistracinė (pristatymo) būsena
Ekranėlio atvaizdavimas LED lemputės žybsi.
LED indikatoriai Išnaudotas  pradinis  važiavimo  atstumas  (kuo  daugiau  lempučių  žybsi,  tuo  didesnis

nuvažiuotas atstumas).
Variklio apribojimai Variklis nustos veikęs, pradėjus žybsė  visoms lemputėms.

10.3.1 Po registracijos: įpras nis veikimas
Kai prietaisas nejuda ir yra nenaudojamas ilgiau kaip 60 s,  ekranėlyje matysite judančias LED švieseles. Tai – ekrano užsklanda.
GOCYCLE yra pareng es būsenoje.

Po registracijos: įpras nis veikimas
Ekranėlio atvaizdavimas Judančios LED švieselės.
LED indikatoriai Pareng es režimas: matoma ekrano užsklanda. 
Variklio apribojimai Be apribojimų.

10.4 Elektroninis pavarų perjungimas
GOCYCLE turi elektroninio pavarų perjungimo funkciją. Kai važiuojate dviračiu, pasukite žemyn dešinį pavarų perjungiklį (B), kad
padidintumėte pavarą. 
GOCYCLE taip pat turi automa nę žemesnės pavaros perjungimo sistemą. Kai mažinate grei , GOCYCLE automa škai perjungs 2-ą
pavarą iš 3-ios (7 LED) arba 1-ą iš 2-os (3 LED). Galite išjung  automa nį pavarų perjungimą, pasukdami dešinį pavarų perjungiklį (B)
į viršų, kad padidintumėte pavarą.

 DĖMESIO!  Elektroninis  pavarų  perjungimas  veikia  jautriau  nei  tradicinis  mechaninis  perjungimas.  Susipažinkite su pavaros
padidinimo ir sumažinimo principais, prieš važiuodami keliais, kuriuose yra didelis eismas. Būkite labai atsargūs, jei mūvite pirš nes.
Pirš nės sumažina pirštų jautrumą, taigi nykščiu galite netyčia perjung  pavaras.

Elektroninis pavarų perjungimas, naudojant B perjungiklį
Pasukite žemyn Nustatoma didesnė pavara (pvz. iš 2-os į 3-ią)
Pasukite aukštyn Nustatoma mažesnė pavara (pvz. iš 3-os į 2-ą)

10.4.1 Automa nio pavarų perjungimo įjungimas/išjungimas
Pasirinkite 17 režimą.

Pasukite pavarų perjungiklį B žemyn, kad pasirinktumėte tarp
ON ir OFF parinkčių.
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Automa nis pavarų perjungimas įjungtas: + simbolis (žr. pav.).

Automa nis pavarų perjungimas išjungtas: - simbolis (žr. pav.).

Išsaugokite nustatymus, pasukdami žemyn ir palaikydami
perjungiklį A. Pradėjusios žybsė  lemputės reikš, kad

nustatymas baigtas.
Režimas Automa nis pavarų perjungimas (įjungtas/išjungtas)
LED rodomas režimas 17
Režimo aprašymas Leidžia naudotojui įjung  arba išjung  automa nį pavarų perjungimą

10.4.2 Vidinės pavarų perjungimo sistemos naudojimas
Vidinė pavarų sistema leidžia pajudin  perjungiklį iki pageidaujamos padė es. Tai padarę, trumpam sumažinkite pedalų spaudimą,
kad įvorė pereitų į kitą pavarą.

10.4.3 Kurią pavarą pasirink ?
Žemiausia pavara (1) skirta stačiausiems kalnams. Aukščiausia pavara skirta didžiausiam greičiui.
Žemesnės pavaros įjungimas leis lengviau min  pedalus. Įjungus aukštesnę pavarą, min  bus sunkiau.
Nebū na keis  pavaras iš eilės. Pasirinkite važiavimo sąlygoms nkamiausią pradinę pavarą, leidžiančią greitai padidin  grei , bet ir
lengvai sustabdy . Paeksperimentuokite su pavarų perjunginėjimu, kad suprastumėte, kokia pavara Jums nkamiausia.
Iš  pradžių  prak kuokitės  vietoje,  kurioje nėra  kliūčių  ir  eismo.  Išmokite numaty  poreikį  perjung  pavarą.  Perjunkite  žemesnę
pavarą, prieš kalnui tampant stačiam. Jeigu perjung  pavaras yra sunku, tai gali bū  mechaninė problema. Kreipkitės pagalbos į
GOCYCLE atstovą.

10.4.4 Ką dary , jei nepavyksta perjung  pavarų?
Jeigu nepavyksta lengvai perjung  pavarų, gali bū , kad išsibalansavo perjungimo mechanizmas.  Kreipkitės pagalbos į GOCYCLE
atstovą.

10.5 Stabdžiai
GOCYCLE turi priekinius ir galinius hidraulinius diskinius stabdžius, valdomus dviem vairo rankenėlėmis (žr. pav.). Prieš pradėdami 
važiuo  dviračiu, išsiaiškinkite, kuri rankenėlė valdo priekinį stabdį (rankenėlė su geltonu žiedeliu), o kuri – galinį. Tinkamai 
naudodami stabdžius, sulė nsite ir saugiai sustabdysite GOCYCLE.

10.6 Papildomos galios mygtukas
Pasukus žemyn ir laikant kairį valdymo mygtuką A bei minant pedalus, GOCYCLE variklis veiks maksimaliu pajėgumu. Jei GOCYCLE
yra naudojamas vietoje, kurioje yra leidžiamas droselio naudojamas, galite laiky  paspaustą maksimalaus pajėgumo mygtuką ir
nemin  pedalų.
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10.7 Važiavimo režimai
Galite naudo  GOCYCLE, įjungdami iš anksto nustatytus režimus arba pasirinkdami vartojo nustatytą važiavimo režimą, nkamiausią
Jūsų važiavimo sąlygoms, naudodami „GocycleConnect“ mobiliąją programėlę.

10.7.1 Važiavimo režimų lentelė
Režimo

pavadinimas
Variklio

įjungimas
Variklio

išjungimas
Ilgai

paspauskite ir
palaikykite
papildomos

energijos
mygtuką, kad
įjungtumėte

variklį

Pedalais
valdoma

variklio galia

Ilgai
paspauskite ir

palaikykite
papildomos

energijos
mygtuką, kad
įjungtumėte

pilnos variklio
galios režimą

Energijos
taupymo
režimas

City (miesto) Lengvas  pedalų
mynimas

Nustokite  min
arba  minkite
lėčiau

x + + Variklis  neveiks,
nepaspaudus  A
rankenėlės
žemyn

Eco (ekologinis) Vidu nis pedalų
mynimas

Nustokite  min
arba  minkite
lėčiau

x + + Variklis  neveiks,
nepaspaudus  A
rankenėlės
žemyn

On  Demand
(pagal poreikį)

Pedalai  +
pasukite  A
valdiklį žemyn

Nustokite  min
arba  atleiskite
valdiklį

+ x + Variklis  neveiks,
nepaspaudus  A
rankenėlės
žemyn

City+ (miesto+) Lengvas  pedalų
mynimas  +
variklio pagalba

Nustokite  min
arba  minkite
lėčiau

x + + Variklis  neveiks,
nepaspaudus  A
rankenėlės
žemyn

Naudotojo
pasirinktas

Nustatomas mobiliąja programėle. Apsilankykite www.gocycle.com/support.

10.7.2 Važiavimo režimo pasirinkimas
Žr. 6.3.1 lentelę.
Naudodami „GocycleConnect“ programėlę, galite naudo  GOCYCLE skir ngais režimais, nkamiausiais Jūsų važiavimo s liui.

 DĖMESIO! Variklis  įsijungs ir išsijungs priklausomai nuo greičio.  Tai galite kontroliuo  paspausdami žemyn ir palaikydami A
rankenėlę, keisdami mynimo grei  arba abiem būdais.

 DĖMESIO!  Nemėginkite  keis  važiavimo  režimo,  jau  pradėję  judė .  Taip  smarkiai  sumažės  Jūsų  koncentracija  ir  padidės
nelaimingų atsi kimų pavojus.

10.7.2.1 Miesto (City) režimas
CITY  režimas  naudoja  GOCYCLE  sąsūkos  momento  ju klį.  Variklio  naudojimo  lygis  kontroliuojamas  pedalų  mynimu.  Smarkus
mynimas – didesnė variklio galia, ramesnis mynimas – mažesnė variklio galia.
Naudojant  šį  režimą ir  dvira ninkui  minant  pedalus,  variklis  įsijungs  automa škai  ir  veiks tol,  kol bus  pasiekiamas maksimalus
grei s. Norėdami, kad variklis veiktų maksimaliu pajėgumu, žemyn pasukite ir palaikykite A valdiklį.
Peržengus maksimalaus variklio greičio ribą, jis nustos veikęs. Tokiu atveju nereikia žemyn nuleis  ir palaiky  A rankenėlės. Variklis
sustos, nustojus min  pedalus arba juos minant labai lėtai. 

 DĖMESIO! Variklis veiks, dvira ninkui minant pedalus. Norėdami išjung  variklį, nustokite min  arba minkite labai lėtai.
Režimas Miesto (CITY)
Variklio galios padidinimo mygtukas Nereikia laiky  paspausto
Pedalai Turi bū  minami, norint reguliuo  variklio galingumą
Variklio įjungimas Lengvas pedalų mynimas
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Maksimali variklio galia Vidu nis pedalų mynimas arba A jungiklio paspaudimas žemyn ir palaikymas
Maksimalus  grei s  (variklio  išsijungimo
grei s)

ES EPAC - iki 25 km/h

10.7.2.2 Ekologinis (Eco) režimas
ECO režimas veikia taip pat, kaip CITY režimas, tačiau dvira ninkas turės min  smarkiau, kad įjungtų variklio pagalbą. Naudokite šį
režimą, jeigu norite taupy  bateriją ir padidin  nuvažiuojamą atstumą.
Naudojant  šį  režimą ir  dvira ninkui  minant  pedalus,  variklis  įsijungs  automa škai  ir  veiks tol,  kol bus  pasiekiamas maksimalus
grei s. Norėdami, kad variklis veiktų maksimaliu pajėgumu, žemyn pasukite ir palaikykite A valdiklį.
Peržengus maksimalaus variklio greičio ribą, jis nustos veikęs. Tokiu atveju nereikia žemyn nuleis  ir palaiky  A rankenėlės. Variklis
sustos, nustojus min  pedalus arba juos minant labai lėtai. 

 DĖMESIO! Variklis veiks, dvira ninkui minant pedalus. Norėdami išjung  variklį, nustokite min  arba minkite labai lėtai.
Režimas Ekologinis (ECO)
Variklio galios padidinimo mygtukas Nereikia laiky  paspausto
Pedalai Turi bū  minami, norint reguliuo  variklio galingumą
Variklio įjungimas Vidu nis pedalų mynimas
Maksimali variklio galia Smarkus pedalų mynimas arba A jungiklio paspaudimas žemyn ir palaikymas
Maksimalus  grei s  (variklio  išsijungimo
grei s)

ES EPAC - iki 25 km/h

10.7.2.3 Pagal poreikį (On Demand) režimas
Pasirinkus ON DEMAND režimą, dvira ninkas galės pasirink , ar naudo  variklį. Pasirinkite šį režimą, jeigu norite naudo  GOCYCLE
be variklio pagalbos. Galėsite įjung  variklį, žemyn pasukdami ir palaikydami A valdiklį.
Pasirinkę ON DEMAND režimą ir mindami pedalus, žemyn pasukite ir palaikykite A valdiklį, kad įjungtumėte variklio pagalbą. Variklis
veiks tol, kol pasieksite maksimalų grei ,  kol nustosite min  pedalus arba kol atleisite A valdiklį.  Variklis sustos, nustojus min
pedalus arba atleidus A rankenėlę.
Atkreipkite dėmesį: jei dažnai naudosite variklį, variklio detalės greičiau nusidėvės, sutrumpės baterijos tarnavimo laikas.

 DĖMESIO! Variklis veiks, dvira ninkui paspaudus A valdiklį  ir minant pedalus. Norėdami išjung  variklį, nustokite min  arba
paspauskite A rankenėlę.
Režimas Pagal poreikį (On Demand)
Variklio galios padidinimo mygtukas Paspauskite žemyn ir palaikykite A svirtelę
Pedalai Turi bū  minami, kad variklis veiktų
Maksimalus  grei s  (variklio  išsijungimo
grei s)

ES EPAC - iki 25 km/h

10.7.2.4 Vartotojo nustatomas (Custom) režimas
CUSTOM režimas įjungiamas, modifikuojant vieną iš išanks nių režimų (CITY, ECO arba ON DEMAND).
Pakeitus režimo nustatymus, reikės atlik  sinchronizaciją su GOCYCLE rankiniu būdu.
Pasiekus maksimalų variklio grei , jis sustos. Tokiu atveju nereikės paspaus  žemyn ir palaiky  A rankenėlės. Nustojus min  pedalus
arba juos minant labai lėtai, variklis sustos.
Režimas Vartotojo pasirinktas (CUSTOM)
Variklio galios padidinimo mygtukas Nustatoma „Gocycle App“ programėle. 

Daugiau informacijos rasite www.gocycle.com/support.Pedalai
Variklio įjungimas
Maksimali variklio galia
Maksimalus  grei s  (variklio  išsijungimo
grei s)

ES EPAC - iki 25 km/h

CUSTOM režimas leidžia modifikuo  įvairias parink s, pavyzdžiui:
 Pedalų mynimo intensyvumas, reikalingas varikliui įsijung ;
 Pedalų mynimo intensyvumas, siekiant įjung  maksimalią variklio galią;
 Maksimalus grei s.

GOCYCLE palaiko Bluetooth®. Reikės turė  „GocycleConnect“ programėlę, kad prijungtumėte išmanųjį įrenginį.
Naudotojas galės redaguo  nustatymus per programėlę ir išsaugo  nustatymus, geriausiai nkančius dvira ninko važiavimo s liui.
Norėdami sužino  daugiau, apsilankykite www.gocycle.com/support arba kreipkitės į ar miausią įgaliotą GOCYCLE atstovą.

 DĖMESIO!  Priklausomai  nuo  vietos,  kurioje  naudojate  GOCYCLE,  kai  kurie  GOCYCLE  nustatymai  gali  bū  neprieinami.
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Pasikonsultuokite su vie nės valdžios ins tucijomis dėl teisinių GOCYCLE naudojimo apribojimų.

10.7.2.5 Energijos taupymo režimas
GOCYCLE GXi pereis į energijos taupymo režimą, baterijai baigiant išsikrau . Ekranėlio C zonoje pamatysite degančią vieną lemputę.
Nesvarbu, kokį važiavimo režimą buvote įjungę, energijos taupymo režimas įsijungs automa škai, baterijai baigiant išsikrau ..
Įsijungus  energijos  taupymo režimui,  variklis  veiks  mažesniu  galingumu,  kai  minsite  pedalus  ir  žemyn paspausite  ir  laikysite  A
rankenėlę. Jeigu nebeminsite pedalų arba atleisite A rankenėlę, variklis sustos.
Jeigu tęsite važiavimą energijos taupymo režimu, variklis nustos veikęs,  bet  1 LED lemputė tebedegs.  Tai reiškia,  kad GOCYCLE
tebėra įjungtas.

 DĖMESIO! Jeigu važiavote GOCYCLE energijos taupymo režimu, pakraukite bateriją per 12 valandų. Priešingu atveju rizikuojate
nepataisomai apgadin  bateriją. Tokiu atveju negalios gamintojo garan ja.

10.8 Dienos žibintai (Day me Running Light, arba DRL)
GOCYCLE  GXi  turi  integruotus  dienos  žibintus  (DLR).  DLR  pagerina  dviračio  matomumą  ki ems  eismo  dalyviams.  Tai  dėmesį
patraukian  šviesa, skirta visų pirma naudojimui dieną. 

 DĖMESIO! Dienos žibintai nėra nkamas priekinių ir galinių žibintų pakaitalas. Niekada nevažiuokite dviračiu, esant prastam
matomumui, be įjungtų priekinių ir galinių žibintų kartu su DRL. Dviračio šviesos turėtų a k  šalies, kurioje jis yra naudojamas,
saugumo standartus.

Rekomenduojame   pasikonsultuo  su  nacionalinėmis  eismo  saugumo  organizacijomis  arba  pa kimu  dviračių  pardavėju,  kad
sužinotumėte, kokie yra minimalūs reikalavimai dviračio žibintams šalyje ar regione, kuriame naudojate dvira .
Kai  renkatės  žibintus,  svarbu žino ,  kad GOCYCLE turi  34,9 mm skersmens  dviračio strypelį  ir  viršu nį  vairo  rankenų  strypelį.
Rekomenduojame rink s šviesas su reguliuojamo ilgio tvir nimo sistema.

10.8.1 DRL režimai
DRL galima naudo  4 skir ngais režimais. Kiekvieną režimą nurodo iki  4 mėlynų LED lempučių ekranėlyje.  Režimus pasirinksite,
vieną kartą pasukdami A rankenėlę į viršų. Pasirinktą DRL režimą rodys mėlynų LED lempučių žybsėjimas ekranėlyje.
DRL automa škai įsijungs, GOCYCLE judant. Iš pradžių įsijungs numatytasis DRL režimas. GOCYCLE sustojus ir kurį laiką nejudant,
DRL išsijungs.
Norėdami įjung  ir išjung  DRL rankiniu būdu, pasukite A rankenėlę į viršų ir palaikykite apie 5 sekundes, kad DRL įsijungtų arba
išsijungtų.

10.8.1.1 Pastovi, s pri šviesa: 1 režimas
Šis režimas naudoja pastovų šviesos srautą ir yra skirtas naudo  prietemoje arba nak .

10.8.1.2 Pastovi, s pri šviesa + šviesos blyksniai: 2 režimas
Šis režimas naudoja pastovų šviesos srautą ir šviesos blyksnių efektą. Šis režimas yra skirtas naudo  prietemoje arba nak  pagal
dvira ninko poreikius.
Atkreipkite  dėmesį:  kai  kurios  šalys  draudžia  dviračio  šviesų  žybsėjimą.  Pasikonsultuokite  su  nacionaline  eismo  saugumo
organizacija ar pa kimu dviračių pardavėju, kad žinotumėte, kokie yra reikalavimai dviračio šviesoms šalyje, kurioje jį naudojate.
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10.8.1.3 Pastovi, i n ryški šviesa: 3 režimas
Šis režimas naudoja pastovų šviesos srautą, ryškesnį nei pasirinkus 1 ir 2 režimą. Rekomenduojame naudo  šį režimą, k važiuojant
dieną.

10.8.1.4 Pastovi, i n ryški šviesa + šviesos blyksniai: 4 režimas
Šis  režimas  naudoja  pastovų  šviesos  srautą,  kurio  ryškumas  yra  toks  pats,  kaip  ir  3  režimo,  bei  šviesos  blyksnių  efektą.
Rekomenduojame naudo  šį režimą, k važiuojant dieną ir pagal dvira ninko poreikius.
Atkreipkite  dėmesį:  kai  kurios  šalys  draudžia  dviračio  šviesų  žybsėjimą.  Pasikonsultuokite  su  nacionaline  eismo  saugumo
organizacija ar pa kimu dviračių pardavėju, kad žinotumėte, kokie yra reikalavimai dviračio šviesoms šalyje, kurioje jį naudojate.

10.8.2 Šviesos blyksnių efekto įjungimas
GOCYCLE G3 yra parduodamas su išjungtais DRL žybsėjimo režimais (2 ir 4). Norėdami įjung  šviesos žybsnių efektą, palaikykite A ir
B rankenėles nusuktas žemyn 15 sekundžių, kol pradės žybsė  visos LED lemputės ekranėlyje.

 Pasukite B rankenėlę žemyn, kol ekranėlyje matysite 18 LED lempučių.
 Pasukite A rankenėlę žemyn ir palaikykite 5 sekundes, kol žybsės 18 LED lempučių.
 Pasukite B rankenėlę žemyn, kol ekranėlyje matysite 6 LED lemputes.
 Pasukite A rankenėlę žemyn ir palaikykite 5 sekundes, kol žybsės visos LED lemputės.

Norėdami išjung  žybsėjimo režimą, pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus, bet pasirinkite 7 LED lemputes, o ne 6.

10.8.3 DRL numatytojo režimo nustatymas
Norėdami nustaty  DRL numatytąjį režimą (režimą, kuris įsijungs, įjungus DRL), nustatykite DRL, kaip aprašyta 6.4.2 skiltyje.
DRL režimai 1-4 a nka 1-4 LED lemputes. Jei nenorite automa škai įjung  DRL, GOCYCLE pradėjus judė , pasirinkite ir išsaugokite
5 LED lemputes. Tai reiškia,  kad DRL įjungimas turės bū  atliekamas rankiniu būdu, pasukant A rankenėlę į viršų ir palaikant 5
sekundes.

Režimas DRL reguliavimas
LED lemputės ekranėlyje 18
Režimo aprašymas Leidžia reguliuo  DRL nustatymus
Numatytasis režimas: pastovi, s pri šviesa 18-1
Numatytasis režimas: pastovi, s pri šviesa + šviesos blyksniai 18-2
Numatytasis režimas: pastovi, i n ryški šviesa 18-3
Numatytasis režimas: pastovi, i n ryški šviesa + šviesos blyksniai 18-4
Numatytasis režimas: be DRL 18-5
Žybsėjimo režimai 2 ir 4 įjung 18-6
Žybsėjimo režimai 2 ir 4 išjung 18-7
Jei kyla klausimų, pasikonsultuokite su vie niu dviračių pardavėju arba nacionalinių standartų agentūra, kad sužinotumėte, koks
DRL režimas yra nkamiausias regionui, kuriame naudojate dvira .

10.9 Suvartojamos energijos matuoklis
Suvartojamos  energijos  matuoklis  yra  pasiekiamas,  įjungus  visus  važiavimo  režimus.  Važiuojant  dviračiu  ir  veikiant  varikliui,
suvartojamos energijos kiekis yra rodomas vietoj baterijos įkrovimo lygio (C ekranėlio dalis).
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 Kuo daugiau LED lempučių rodoma, tuo daugiau energijos variklis suvartoja, tuo greičiau išseks baterija.
Norėdami  padidin  energijos  suvartojimo veiksmingumą ir  sumažin  variklio  suvartojamos energijos kiekį,  padidinkite mynimo
intensyvumą.
Kai nenaudojate variklio arba jeigu minate greičiau nei variklio grei s, ekranėlyje matysite baterijos įkrovimo lygį.

10.10 GOCYCLE variklio veiksmingumo ir pa kimumo padidinimas
GOCYCLE elektrinis variklis sukurtas taip, kad palengvintų pedalų mynimą. Jis nėra skirtas bū  vienintele varomąja jėga.
Kaip  ir  kalbant  apie  mašinas,  sunku  apibrėž  maksimalų  elektrinio  dviračio  grei  ir  nuvažiuojamą  atstumą,  nes  abiem  šiems
parametrams didelę įtaką daro keletas veiksnių. GOCYCLE atveju tai yra dvira ninko svoris (su drabužiais ir bagažu), padangų pas,
padangų slėgis, važiavimo vieta, jos lygumas, vėjas, oro sąlygos ir mynimo intensyvumas. 
Atkreipkite dėmesį: baterijos tarnavimo trukmei didelę įtaką turės vėsus oras (mažesnė nei 10°C temperatūra).
Nuolat naudojant variklį ir/ar pasirinkus didesnio greičio režimą, baterija tarnaus trumpiau. Baterija tarnaus ilgiau, jeigu naudosite
variklį nereguliariai ir intensyviai minsite pedalus.
Norėdami maksimaliai išnaudo  GOCYCLE galimybes, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

1. Pedalų mynimas.  Geriausius rezultatus gausite, mindami pedalus visą laiką. Variklis turėtų bū  naudojamas k pridė
galingumo ir  greičio.  Jei  neminsite  pedalų,  kai  tai  leidžia  važiavimo režimas,  pastebimai  sumažės baterijos  tarnavimo
trukmė.

2. Perteklinis svoris. Jei įmanoma, stenkitės, kad bendras drabužių, bagažo ir priedų svoris būtų kuo mažesnis. Jei per daug
apkrausite GOCYCLE, sutrumpės baterijos tarnavimo laikas. Perkrova taip pat pasunkins GOCYCLE valdymą ir sukels didelę
variklio ir pavarų apkrovą, dėl kurios gali sutrumpė  prietaiso tarnavimo laikas.

3. Padangos. Įsi kinkite, kad padangos yra nkamai pripūstos. Žr. skil  11.9 „Padangos“.
4. Važiavimo s lius. Jeigu tenka važiuo  per prastą kelio dangą, šaligatvius, greičio kalnelius ir pan., pasirinkite a nkamą

važiavimo s lių.

 DĖMESIO! Nenaudokite variklio,  kai važiuojate per kliū s,  tokias kaip provėžos ar greičio kalneliai.  Taip apkrausite variklio
detales ir sutrumpinsite prietaiso tarnavimo laiką. Tokiu atveju negalios gamintojo garan ja.

1. Greičio sumažinimas / stabdymas: nenaudokite variklio, kai mažinate grei  ar stabdote. Naudodami variklį k tuomet, kai
reikia, pailginsite baterijos tarnavimo laiką.

2. Šlapias važiavimo paviršius: GOCYCLE yra Jung nės Karalystės gamintojų produktas, sukurtas atsižvelgiant į bri šką orą.
Tačiau prieš padėdami prietaisą saugo , įsi kinkite, kad GOCYCLE yra sausas. Esant drėgnam orui, prietaiso korozija vyks
kur  kas  greičiau.  Jei  naudojate  GOCYCLE  šlapiu  oru,  baigę  važiuo ,  apžiūrėkite  prietaisą  ir,  jei  reikia,  nusausinkite
skudurėliu. Žr. skil  6.4.

10.11 Variklis
10.11.1 Varikio įkai mas
Palygin  su tradiciniais elektrinių dviračių varikliais, GOCYCLE variklis yra mažesnis ir lengvesnis. Nors toks dizainas turi daugybę
privalumų, jis turi ir trūkumų, pavyzdžiui, variklis gali įkais .
GOCYCLE variklis įkais įprastai naudojamas, kaip ir, pavyzdžiui, motociklo ar mopedo išmetamasis vamzdis ar variklis.
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 PERSPĖJIMAS! Naudojant variklį ir iškart baigus jį naudo , pažymėta variklio zona (žr. pav.) bus karšta palies .

 PERSPĖJIMAS! Būkite ypač atsargūs, kai liečiate bet kurią variklio dalį, iškart baigę jį naudo . Nelieskite variklio, prieš tai jo
neišjungę ir nepalikę atvės  bent penkioms minutėms.

10.11.2 Apsauga nuo perkai mo
Variklis ir jo valdiklis yra automa škai apsaugo  nuo naudojimo, lemiančio jų perkai mą. Jeigu variklio ar jo valdiklio temperatūra
tampa per  aukšta,  generuojama  energija  sumažės,  kad  šios  detalės  nebūtų  apgadintos.  Tai  gali  įvyk ,  jeigu,  pavyzdžiui,  ilgai
važiavote į aukštas kalvas, naudodami variklio pagalbą.
Suveikus apsaugos nuo perkai mo mechanizmui, žybsės greičio LED lemputė (E). Varikliui  ir/ar jo valdikliui pakankamai atvėsus,
greičio LED lemputė nustos žybsėjusi, ir vėl galėsite naudo  visą variklio pajėgumą.

10.12 Sulankstymas

10.12.1 GOCYCLE sulankstymas

Paspauskite raudoną užšovo užraktą ir patraukite užšovą, kad jį
a darytumėte, kaip parodyta paveikslėlyje.

Laikydami už balnelio ir rankenų, sulankstykite rėmą.

Lankstykite rėmą taip, kad ratai liestųsi taip, kaip parodyta. 
Atkreipkite dėmesį: jeigu esate aukšta(s) ir yra nustatytas
didesnis balnelio aukš s nei parodyta, gali tek  nulenk

rankenų strypelį žemyn, prieš suglaudžiant ratus.

47



Spausdami raudoną užšovo užraktą, patraukite rankenų užraktą,
kaip parodyta.

Sulankstykite rankenas, kaip parodyta.

Atkabinkite sulankstymo dirželį nuo „Lockshock“ smeigės.

Prijunkite sulankstymo dirželį prie rankenos kabliuko, kaip
parodyta.

Atsukite balnelio veržlę, kaip parodyta.

Nuėmę sulankstymo dirželį, įstatykite balnelio strypelį.

 PERSPĖJIMAS! Būkite atsargūs ir nelieskite rėmo, kai
įstatote balnelio strypelį per sulankstymo dirželį į balnelio
strypelio laikiklį. Priešingu atveju galite apibraižy  rėmą.
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Išlygiuokite daugiafunkcę balnelio veržlę ir sėdynės strypelio
laikiklį.

Įstatykite daugiafunkcę balnelio veržlę į sėdynės strypelio
laikiklį, kaip parodyta.

Išimkite geltoną pedalų gnybtą.

Pastumkite išorinę įvorę link alkūninio sverto, kad
atlaisvintumėte pedalą ir uždėtumėte geltoną pedalo gnybtą.

Nuėmę pedalą, galite jį laiky  pedalų laikiklyje „Shocklock“.

Sulankstytas GOCYCLE.

10.12.2 Saugojimo dirželis
Kai padedate sulankstytą GOCYCLE saugo  ar jį transportuojate,  naudokite saugojimo dirželį  kartu su sulankstymo dirželiu. Taip
už krinsite, kad ratai būtų tvirtai suglaus , prietaisą keliant ir pernešant.
Rekomenduojame  visuomet  prijung  saugojimo  dirželį,  kai  GOCYCLE  yra  sulankstytas,  ypač  kai  maži  vaikai  turi  priėjimą  prie
GOCYCLE.
Saugojimo dirželis  neleis  atskir  ratų vieno nuo kito ir  rėmui  atsi k nai  atsidary , prietaisą  keliant ir pernešant,  taigi  sumažės
sužeidimų rizika.

49



 DĖMESIO! Prijunkite saugojimo dirželį, kai keliate,
transportuojate ir padedate saugo  GOCYCLE.

10.12.3 Sulankstyto GOCYCLE vežimas

Sulankstytas GOCYCLE gali bū  vežamas ant dviejų ratų, laikant už balnelio.
Norėdami vež  GOCYCLE, padėkite pėdą už vieno iš ratų ir

patraukite balnelį link savęs.

GOCYCLE galima vež  k į priekį. Niekada netraukite GOCYCLE
atgal.

 PERSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kai vežate sulankstytą
GOCYCLE. Pabandykite vež  ir neš  GOCYCLE, prieš pasiimdami
jį su savimi į viešąjį transportą. Nevežkite GOCYCLE atbulomis.

Nerekomenduojame lanksty  paspyrio rankomis, nes jame
esančios spyruoklės yra labai s prios. Būkite labai atsargūs, kad

nesusižeistumėte.

 PERSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kai lankstote paspyrį
rankomis, nes galite susižeis .

Baigę vež  GOCYCLE, padėkite pėdą už rato ir pastumkite
GOCYCLE į priekį taip, kad jis stovėtų ant paspyrio ir ratų.

11. Priežiūra ir reguliavimas
11.1 Priežiūra ir taisymas
Jei  prietaisą  reikia  taisy  ir  tvarky ,  kreipkitės  į  ar miausią  GOCYCLE  atstovą.  Įgaliotų  pla ntojų  sąrašą  rasite
www.gocycle.com/store-locator. 
Prieš tvarkydami  GOCYCLE,  privalote  apsilanky  www.gocycle.com/safety,  kad gautumėte  visą  naujausią  saugumo informaciją,
tokią kaip techniniai biuleteniai ir naujausia instrukcijų versija.

 DĖMESIO! Privalote reguliariai atlik  vizualinę prietaiso apžiūrą ir rekomenduojamą prietaiso priežiūrą, kad įsi kintumėte, jog
prietaisas  yra saugus naudo .  Apsilankykite  www.gocycle.com/safety ir peržiūrėkite  svarbius  techninius biuletenius ir  saugumo
informaciją,  skirtą  Jūsų  GOCYCLE  modeliui.  Parsisiųskite  ir  peržiūrėkite  naujausią  instrukcijų  versiją  www.gocycle.com/safety.
Atsižvelkite į žemiau esančioje lentelėje pateiktą prietaiso priežiūros dažnumą.
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11.2 Prietaiso priežiūros dažnumas
Veiksmas Kas atlieka? Nuvažiuotas atstumas Reguliarumas

Apžiūra prieš važiuojant Savininkas Prieš kiekvieną važiavimą Prieš kiekvieną važiavimą
Vizualinė  apžiūra  /  taisymas
(jei reikia)

Savininkas  arba  įgaliotas
GOCYCLE  atstovas
(rekomenduojama)

Po pirmų 160 km 2  mėnesiai  po  pirmo
važiavimo

Vizualinė apžiūra Savininkas Kaskart nuvažiavus 800 km Kas 3 mėnesius
Apsilankymas
www.gocycle.com/safety 

Savininkas Kas 3 mėnesius

Apara nės  įrangos  versijos
pa krinimas ir atnaujinimas

Savininkas Kas 3 mėnesius

Vizualinė  apžiūra  /
profesionali  priežiūra
(rekomenduojama)

Savininkas  arba  įgaliotas
GOCYCLE  atstovas
(rekomenduojama)

Kaskart nuvažiavus 3200 km Kas metus

11.3 Vizualinė apžiūra (kas 3 mėn. / 800 km)
Šioje skiltyje pateikiama informacija apie privalomą vizualinę apžiūrą, kurią reikėtų atlik  kas 3 mėn. arba kaskart nuvažiavus 800
km (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Taip už krinsite, kad GOCYCLE būtų saugus naudo  ir visuomet puikiai veiktų.
Jeigu suprantate, kad žemiau aprašytos detalės yra pažeistos arba ne nkamai sureguliuotos, kuo greičiau kreipkitės į ar miausią
įgaliotą  GOCYCLE  klientų  aptarnavimo  centrą,  kurio  specialistai  padės  išspręs  problemą.  Nereguliuokite  prietaiso  detalių,
pirmiausia nepasikonsultavę įgaliotu GOCYCLE atstovu ir neperskaitę naudotojo vadovo rekomendacijų. Ne nkamai sureguliavus
GOCYCLE detalę, ji gali suges .
Kaip ir įpras niai dviračiai, GOCYCLE netarnaus amžinai. Mechaninės naudojamo prietaiso detalės pa rs apkrovą, ilgainiui nusidėvės
ir taps nebesaugios naudo . Tikslaus atstumo, kurį nuvažiuos dvira s, negalima numaty , nes produkto tarnavimo laikui įtakos turi
daugybė faktorių, tokių kaip:

 Dvira ninko svoris;
 Važiavimo s lius;
 Padangų slėgis ir rūšis;
 Kelio dangos rūšis;
 Ar dvira s nebuvo apdaužytas ar pažeistas transportuojamas;
 Ar dviračiu buvo važiuojama per kliū s, pvz. šaligatvių dangčius ir bordiūrus;
 Vežamo bagažo kiekis ir svoris;
 Važiavimo grei s;
 Ar dvira s buvo apgadintas;
 Ultraviole nių saulės spindulių įtaka;
 Saugojimo sąlygos, tokios kaip aplinkos temperatūra ir drėgmė.

Saugus  ir  atsakingas  prietaiso  naudojimas  bei  reguliari  priežiūra  pagal  naudotojo  vadovo  nurodymus  leis  GOCYCLE nuvažiuo
tūkstančius kilometrų.
Labai  svarbu apžiūrė  GOCYCLE,  kaskart  nuvažiavus  800  km,  kad pa krintumėte,  ar  dviračio  detalės  neįskilo  ir  ar  jų  nereikia
pakeis . Norėdami tai padary , gerai nuvalykite GOCYCLE sudrėkintu skudurėliu. Pašalinkite visas dulkes ir  nešvarumus. A džiai
apžiūrėkite visas detales dienos šviesoje.

 DĖMESIO!  Jei  reguliariai  neapžiūrėsite  GOCYCLE,  tai  gali  turė  rimtų  pasekmių  ir  tap  sunkaus  sužeidimo  ar  net  mir es
priežas mi.
SVARBU!  Apsilankykite  www.gocycle.com/safety ir  pa krinkite,  ar  nėra  Jūsų  dviračio  rėmo  numeriui  skirtų  naujų  techninių
biuletenių.
Atkreipkite dėmesį: jeigu GOCYCLE yra naudojamas nepalankiomis oro sąlygomis arba važiuojant agresyvesniu s liumi, GOCYCLE
gali reikė  tvarky  dažniau.

1. Pa krinkite, ar prietaiso detalės nėra įskilusios ir nusidėvėjusios.
2. Pa krinkite, ar priekinių ir galinių diskelių danga nėra nusidėvėjusi.
3. Pa krinkite, ar įvorės kamštelis neleidžia į pavaras patek  dulkėms.
4. Visi „Cleandrive“ varžtai turėtų bū  vietoje (12 vnt., 4-6 Nm). Vieną iš varžtų rasite „Cleandrive“ priekyje. Pa krinkite jį

sulankstydami.
5. Ašies bloko varžtai turėtų bū  vietoje (5 vnt., 4-6 Nm, be įtrūkimų).
6. Pa krinkite, ar pedalai yra gerai pritvir n  (35-40 Nm).
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7. Pa krinkite, ar alkūninio sverto varžtai yra gerai pritvir n  (35-40 Nm).
8. Įsi kinkite,  kad  uždarant  vairo  iškyšos  užšovą,  jis  pradeda  įsitemp ,  likus  25-35  mm  iki  uždarymo.  Įsi kinkite,  kad

raudonas užrakto mechanizmas laisvai juda ir prisijungia prie vairo iškyšos, kai užšovas yra uždarytas.
9. Įsi kinkite,  kad uždarant  rėmo užšovą, jis  pradeda įsitemp ,  likus  45-55 mm iki  uždarymo.  Įsi kinkite,  kad raudonas

užrakto mechanizmas laisvai juda ir prisijungia prie rėmo, kai užšovas yra uždarytas.
10. Įsi kinkite, kad 6 priekinių ir galinių „PitstopWheels“ varžtai yra savo vietose ir tvirtai prisuk  (4-6 Nm).
11. Įsi kinkite, kad vairo iškyšos reguliavimo varžtai ir jų cilindrai yra savo vietose ir tvirtai prisuk  (7-8 Nm).
12. Įsi kinkite, kad vairas nėra atsipalaidavęs (žr. 6.12 skil ).
13. Įsi kinkite, kad stebulės pavaros per daug nejuda, prieš tai pa krinę visus „PitstopWheels“ varžtus. Žr. 6.14 skil .
14. Pa krinkite, ar abu stabdžiai ir jų rankenėlės nkamai veikia.
15. Įsi kinkite, kad užrakto skylutės rėme ir vairo iškyšoje (15a ir 15b) nėra nusidėvėjusios ir kad užraktas nkamai užsirakina.
16. Pa krinkite, ar poslinkio ašies skylutėse nėra purvo ir nešvarumų. Jei reikia, juos pašalinkite.
17. Įsi kinkite,  kad  GOCYCLE  apara nė  įranga  yra  atnaujinta.  „GocycleConnect“  programėlėje  nueikite  į  nustatymus

(SETTINGS), tada nueikite į FIRMWARE. Atnaujinkite apara nę įrangą, jeigu yra naujesnė jos versija.
18. Pa krinkite, ar vairo iškyšos varžtai yra savo vietoje ir prisuk . Naudodami 2 vnt. 4 mm šešiakampius raktus, pa krinkite

sąsūkos momentą (4-5 Nm).
19. Pa krinkite, ar rėmo šarnyro varžtai yra savo vietoje ir prisuk  (8-10 Nm).
20. Pa krinkite, ar vairo iškyšos gnybto varžtas yra gerai prisuktas (7-8 Nm).

 DĖMESIO! Jei randate įskilimą, kuris yra ilgesnis nei 3 mm, arba turite įtarimą, kad detalė galėjo bū  apdaužyta, pavyzdžiui,
prietaisui nukritus, nevažiuokite GOCYCLE ir kreipkitės į įgaliotą GOCYCLE atstovą arba techsupport@gocycle.com. 
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11.4 Valymas ir rūdijimo prevencija
Nerekomenduojame važiuo  GOCYCLE,  lyjant  s priam  lietui,  arba  laiky  jį  drėgnose  vietose.  Jeigu  važiuojate  GOCYCLE lyjant,
rekomenduojame naudo  variklį k tuomet, kai yra saugu tai dary .
Variklio naudojimas leis šilumai susikaup  variklyje ir elektronikos elementuose, kurie išgarins vandenį, patekusį į šias detales.
Perskaitykite skil  3.4, kad susipažintumėte su saugumo reikalavimais, važiuojant dviračiu šlapiu oru.
Vanduo ir drėgmė, ypač purslai nuo druska barstytų kelių, ska na metalinių GOCYCLE komponentų rūdijimą. Dėl šios priežas es
sutrumpės prietaiso tarnavimo trukmė. Jei paliksite vandenį ir drėgmę ant GOCYCLE, gali suges  GOCYCLE elektroninės detalės,
baterija ir variklio sistema. Tokiu atveju negalios gamintojo garan ja.
Pateikiame keletą prietaiso priežiūros rekomendacijų:

 Jeigu ant GOCYCLE yra vandens, kuo greičiau sausai jį nuvalykite, naudodami rankšluos  ar skudurėlį.
 Kuo rečiau ant GOCYCLE pateks vandens ar skysčių, tuo ilgiau jis Jums tarnaus.
 Nerekomenduojame laiky  GOCYCLE atvirame ore. Laikykite dvira  namų viduje ar garaže.
 Norėdami valy  GOCYCLE, naudokite sudrėkintą skudurėlį ar rankšluos  ir nes prų skystą muilą. Pirmiausia nuvalykite

visą dvira  sudrėkintu skudurėliu, tuomet sausu. Taip pat galite įsigy  GOCYCLE nkamą purškiamą dviračio rėmo valiklį.

 DĖMESIO! Jei  k įmanoma, pasistenkite,  kad GOCYCLE būtų sausas ir švarus.  Niekada nevalykite GOCYCLE žarna ar didelio
slėgio valymo sistema. Niekada nevalykite GOCYCLE, ypač padangų, vašku, rpikliais ir laku.
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11.5 Tepalų naudojimas

11.5.1 „Cleandrive“
Vidinių Cleandrive® detalių reguliariai prižiūrė , valy  ir tep  alyva nereikės.
Pavarų  dėžė,  galinė  įvorė,  guoliai  ir  grandininių  pavarų  sistema  (Cleandrive®)  yra  patepami  tepalu,  GOCYCLE  gaminant.  Jeigu
GOCYCLE reguliariai nepa ria didelės drėgmės ir nėra laikomas koroziją ska nančioje aplinkoje, šios detalės turėtų gerai veik  visą
prietaiso tarnavimo laiką. Taigi nereikės a dary  Cleandrive®, kad pateptumėte tepalu jo detales.

11.5.2 „Lockshock“
Kartkartėmis, ypač jeigu oras yra i n karštas,  gali  reikė  papildomai patep  Lockshock™ alyva, kad važiuojant dvira s necyptų.
GOCYCLE  Lockshock™  yra  patepamas  alyva gamykloje,  tačiau  įvairios  važiavimo  sąlygos  ir  s liai  gali  pašalin  dalį  šio  tepalo.
Pakarto nis Lockshock™ tepalo tepimas turėtų tap  reguliarios GOCYCLE priežiūros dalimi,  siekiant sumažin  nepageidaujamus
garsus, važiuojant dviračiu.
Jeigu GOCYCLE Lockshock™ važiuojant pradeda cyp , galite patep  Lockshock™ nkamu silicio pagrindo tepalu. Atrėmę GOCYCLE,
nuimkite sulankstymo dirželio sistemą ir pasukite Lockshock™ taip, kad jis žiūrėtų į viršų. Turėkite pasiruošę medžiaginį skudurėlį,
kad pašalintumėte perteklinį tepalą.

Užtepkite  nemažą  kiekį  silicio  pagrindo  tepalo  ant  Lockshock™ ir  nuvalykite  perteklinį  tepalą  skudurėliu.  Palikite  Lockshock™
stačioje padėtyje 5 minutes, kad tepalas nutekėtų žemyn. Įstatykite į vietą Lockshock™ stūmoklį ir išlankstymo dirželį.

11.6 Pavarų perjungimo reguliavimas
Kai kuriais atvejais, pvz. jeigu girdite triukšmą iš galinės įvorės arba jeigu nesilaiko nustatyta pavara, gali prireik  sureguliuo  pavarų
perjungimą. Elektroninis GOCYCLE pavarų perjungimas sukalibruojamas, prietaisą gaminant, tačiau galite jį pakarto nai sukalibruo

taip, kaip aprašyta žemiau.
Pasirinkite 15 režimą.

Nustačius 15 režimą, ekranėlyje matysite pavarų pasirinkimą ir
sukalibravimą pagal gamyklinius nustatymus. 

Nejudindami pedalų, pasirinkite pavarą, kurią norite
sureguliuo , naudodami B rankenėlę.
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Pradėkite važiuo  GOCYCLE. Mindami pedalus, pareguliuokite
pavarą, pasukdami A arba B valdiklius žemyn taip, kad iš galinės

įvorės nebesklistų nepageidaujamas triukšmas.

Pasukite A rankenėlę žemyn, link žemesnės pavaros.

Pasukite B rankenėlę žemyn, link aukštesnės pavaros.
Kai esate kri, kad nkamai sureguliavote pavarą, nustokite

min  pedalus.
Jei baigėte kalibravimą, pereikite prie kito punkto.

Jeigu reikia sukalibruo  kitas pavaras, pakartokite aukščiau
aprašytus veiksmus.

Norėdami išsaugo  pavaros kalibravimą, pasukite žemyn ir
palaikykite A ir B rankenėles, kol pradės žybsė  ekranėlis.

Režimas Elektroninis pavarų reguliavimas
LED rodomas režimas 15
Režimo aprašymas Leidžia kalibruo  elektroninį pavarų perjungimą

11.7 Balnelio reguliavimas
11.7.1 Balnelio reguliavimas į priekį ir atgal
Galėsite pajudin  balnelį  pirmyn arba atgal, kad patogiau sėdėtumėte ant dviračio. Paprašykite GOCYCLE atstovo, kad nustatytų
Jums  patogiausią  balnelio  padė  ir  Jums  parodytų,  kaip  ją  nustaty .  Jeigu  norite  patys  pastum  balnelį  į  priekį  arba  atgal,
įsi kinkite, kad gnybto mechanizmas laikosi ant esios balnelio strypelio dalies ir nesiliečia prie išlenktos dalies. Tvir ndami balnelį,
naudokite rekomenduojamą sąsūkos momentą.

11.7.2 Balnelio kampo reguliavimas
Dauguma žmonių nori, kad jų dviračio sėdynė būtų horizontalioje padėtyje, bet kai kurie dvira ninkai mėgsta, kad balnelio noselė
būtų šiek ek pakreipta į viršų ar apačią. GOCYCLE atstovas nustatys balnelio kampą ir parodys Jums, kaip tai padary . Jei patys
reguliuojate balnelio  kampą, kai balnelio  tvir nimo gnybtas  yra priveržtas  vienu varžtu,  pakankamai  atlaisvinkite gnybtą,  prieš
keisdami balnelio kampą. Prieš prisukdami gnybtą, įsi kinkite, kad dantukai grįžo į savo vietą. Sukdami naudokite rekomenduojamą
sąsūkos momentą (žr. E priedą).

 DĖMESIO!  Kai  reguliuojate  balnelio,  kurio  tvir nimo gnybtas  yra priveržtas  vienu  varžtu,  kampą,  visuomet pa krinkite,  ar
nenusidėvėjo dantukai ant gnybto paviršiaus. Nusidėvėję dantukai gali leis  balnelio judėjimą, taigi rizikuojate praras  kontrolę ir
nukris .
Visuomet  prisukite  dviračio  fiksavimo  detales,  naudodami  nkamą  sąsūkos  momentą.  Per  daug  tvirtai  prisuk  varžtai  gali
išsitampy  ir deformuo s. Per daug silpnai prisuk  varžtai gali pradė  judė . Abiem atvejais varžtas gali sulūž , taigi rizikuojate
praras  kontrolę ir nukris .
Nedideli pokyčiai balnelio padėtyje gali turė  didelį efektą prietaiso veikimui ir komfortui. Kai koreguojate balnelio padė , keiskite
po vieną elementą iš karto.

 DĖMESIO!  Baigę reguliuo  balnelio  padė , įsi kinkite,  kad balnelio  reguliavimo mechanizmas yra nkamai prisuktas,  prieš
tęsdami važiavimą. Atsilaisvinus balnelio gnybtui arba balnelio strypelio gnybtui, rizikuojate apgadin  balnelio strypelį arba praras
balansą ir nukris . Tinkamai prisukus balnelio reguliavimo mechanizmus, balnelis nejudės jokia kryp mi. Reguliariai pa krinkite, ar
balnelio reguliavimo mechanizmai yra nkamai prisuk .
Jeigu, pakoregavus balnelio padė  ir kampą, vis ek yra nepatogu sėdė  ant dviračio, galite pasidomė  kitokio dizaino balneliu.
Balnelių būna įvairių dydžių, formų ir medžiagų. GOCYCLE atstovas padės Jums išsirink  balnelį, kuris, pareguliuotas pagal Jūsų kūno
formą ir važiavimo s lių, bus Jums nkamiausias.

 DĖMESIO! Gali bū , kad ilgas važiavimas dviračiu, kurio balnelis yra ne nkamai nustatytas ir ne nkamai prilaiko Jūsų dubens
zoną, gali turė  ilgalaikės arba trumpalaikės neigiamos įtakos Jūsų nervams ir kraujagyslėms. Jei balnelis sukelia skausmą, rpulį ir
kitokį diskomfortą, nevažiuokite dviračiu, pirmiausia nepasikonsultavę su GOCYCLE atstovu apie balnelio padė es pakei mą arba
kitokios rūšies balnelį.

11.8 Stabdžių reguliavimas
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Norėdami sužino , kaip nuorin  GOCYCLE hidraulinius stabdžius, pasikonsultuokite su techsupport@gocycle.com arba apsilankykite
ar miausią GOCYCLE atstovą.

 DĖMESIO!  Pirmus  50-100  kartų  naudojant  stabdžius,  jie  iš  pradžių  veiks  mažiau  efektyviai,  bet  ilgainiui  pasieks  įpras nį
efektyvumą.

11.8.1 Stabdžių nuorinimas
Kaip ir visus hidraulinius stabdžius, GOCYCLE hidraulinius stabdžius reikėtų nuorin  kartą per 12 mėnesių. Paprašykite, kad GOCYCLE
stabdžius nuorintų patyręs dviračių mechanikas, turin s pa r es, nuorinant hidraulinius stabdžius.

 DĖMESIO! DOT 4 stabdžių skys s, patekęs ant odos, gali pradė  ją dirgin . Skysčiui patekus ant odos, nuplaukite paveiktą vieną
švariu vandeniu. Jeigu skys s pateko į akis, kuo greičiau jį išplaukite ir plaukite dar 15 minučių. Kreipkitės pagalbos į medikus.

 PERSPĖJIMAS! DOT 4 stabdžių skys s gali ska n  dažų nusilupimą. Neleiskite, kad stabdžių skys s patektų ant dažytų paviršių.
Jei skys s pateko ant dažytų paviršių, tuoj pat jį pašalinkite ir nuvalykite izopropilo alkoholiu. Išmeskite panaudotą stabdžių skys ,
laikydamiesi Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių teisės normų.
Norėdami sužino  daugiau, perskaitykite stabdžių skysčio gamintojo instrukcijas.

11.8.2 Stabdžių kaladėlių kei mas

11.8.2.1 Priekinių stabdžių kaladėlių keitimas
Suraskite ir išimkite šešis tvir nimo varžtus ant variklio dangčio.

Nuimkite variklio dang .

Suraskite ir išimkite du šliaužiklio tvir nimo varžtus.

Patraukdami nuimkite šliaužiklį nuo diskinio rotoriaus.
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Suspauskite smeigę, naudodami reples, kaip parodyta.

Suspaudę smeigę, ištraukite ją replėmis.

Atsargiai pastumkite stabdžių kaladėlės nuo šliaužiklio viršaus,
kaip parodyta.

Suspauskite stabdžių kaladėles ir atskirkite nuo šliaužiklio.

 PERSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kad netyčia neatleistumėte
diskelių spyruoklės. 

Jei reikia, pakeiskite stabdžių kaladėles naujomis.

Įstatę kaladėles į vietą, prispauskite prie spyruoklės ir
pritvir nkite prie šliaužiklio.

Įstatykite smeigę į vietą, kad pritvir ntumėte stabdžių kaladėles.
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Naudodami reples, atverkite smeigę, kad ją užfiksuotumėte.

 DĖMESIO! Nemėginkite važiuo  GOCYCLE, neįdėję stabdžių
kaladėlių ir jų nepritvir nę smeige. Priešingu atveju rizikuojate

susižeis .

Įstatykite priekinių stabdžių šliaužiklį. Prisukite jį, naudodami 6-8
Nm sąsūkos momentą.

Įsi kinkite, kad prisukus šliaužiklį, jis yra paraleliai diskiniam
rotoriui, kad išvengtumėte disko trin es. 

Uždenkite variklio dangtelį.

Įstatykite šešis variklio dangtelio varžtus ir prisukite (3-4 Nm
sąsūkos momentas).

 DĖMESIO! Nauji stabdžiai ilgainiui pradės stabdy
veiksmingiau. Paruoškite stabdžius naudojimui, keletą kartų

staigiai sustabdydami. 

11.8.2.2 Galinių stabdžių kaladėlių keitimas
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Suraskite ir išimkite du šliaužiklio tvir nimo varžtus (žr. pav.).

Suspauskite smeigę, naudodami reples, kaip parodyta.

Suspaudę smeigę, ištraukite ją iš šliaužiklio replėmis.

Suspauskite stabdžių kaladėles ir atskirkite nuo šliaužiklio.

 PERSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kad netyčia neatleistumėte
diskelių spyruoklės. 

Jei reikia, pakeiskite stabdžių kaladėles naujomis.

Įstatę kaladėles į vietą, prispauskite prie spyruoklės ir
pritvir nkite prie šliaužiklio.

Įstatykite smeigę į vietą, kad pritvir ntumėte stabdžių kaladėles.
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Naudodami reples, atverkite smeigę, kad ją užfiksuotumėte.

 DĖMESIO! Nemėginkite važiuo  GOCYCLE, neįdėję stabdžių
kaladėlių ir jų nepritvir nę smeige. Priešingu atveju rizikuojate

susižeis .

Įstatykite abu galinių stabdžių šliaužiklio varžtus. Prisukite juos,
naudodami 6-8 Nm sąsūkos momentą.

Įsi kinkite, kad prisukus šliaužiklį, jis yra paraleliai diskiniam
rotoriui, kad išvengtumėte disko trin es.

 DĖMESIO! Nauji stabdžiai ilgainiui pradės stabdy
veiksmingiau. Paruoškite stabdžius naudojimui, keletą kartų

staigiai sustabdydami.

11.9 Padangos
11.9.1 GOCYCLE universalios „All Weather“ padangos
GOCYCLE  parduodamas  su  standar nėmis  universaliomis  padangomis,  skirtomis  už krin  patogiausią  važiavimą  ir  didžiausią
atsparumą pradūrimams visomis oro sąlygomis. Siekiant už krin  nepriekaiš ngą prietaiso veikimą, nerekomenduojame naudo
prastesnės kokybės padangų negu „All Weather“.

 DĖMESIO! „All Weather“ padangų sukibimas gali smarkiai sumažė , važiuojant ant slidaus ar šlapio kelio. Būkite ypač atsargūs,
kai važiuojate tokiomis oro sąlygomis.

11.9.2 Padangų slėgis
Rekomenduojame naudo  GOCYCLE su 30-35 psi priekinės padangos slėgiu ir 40–50 psi galinės padangos slėgiu. Taip už krinamas
geriausias komforto ir greičio balansas. Mažiau pripūstos priekinės padangos už krina „pagalvės“ efektą.
Jeigu priekinės padangos slėgis yra mažesnis nei 35 psi, padidės komfortas ir šoko absorbcija, tačiau padangos nusidėvės greičiau.
Jei pasirenkate naudo  mažesnio slėgio priekinę padangą, įsi kinkite, kad esate gerai susipažinę su GOCYCLE naudojimo principais.
Niekada  nesirinkite  didesnio  slėgio  nei  nurodyta  ant  padangos  šono.  Niekada  nenaudokite  didesnio  kaip  60  psi  padangų  su
GOCYCLE.

 DĖMESIO! Niekada nepripūskite jokių padangų ant GOCYCLE „PitstopWheel“ iki didesnio kaip 60 psi slėgio.

 PERSPĖJIMAS! Jeigu naudosite GOCYCLE su didesnio kaip 35 psi slėgio priekine padanga ir/ar įjungsite variklį, važiuodami ant
nelygaus paviršiaus, variklio sistema tarnaus trumpiau.

11.9.3 Padangų kei mas
Kai keičiate padangas, visuomet naudokite plas kinę padangų mentelę.  Niekada nenaudokite metalinės padangų mentelės, nes
pažeisite ratlankį.
Atkreipkite dėmesį į padangų protektorių griovelių kryp  ratų atžvilgiu (žr. pav.). GOCYCLE ratlankiai dažniausiai yra suderinami su
BMX dydžio padangomis (406 x 40-47, 1,75"-2,15"). Kadangi padangų kokybė ir konstrukcija skiriasi priklausomai nuo gamintojo,
rekomenduojame naudo  GOCYCLE padangas,  kurių galite įsigy , kreipdamiesi į GOCYCLE atstovą arba apsilankydami GOCYCLE

nklalapyje. 

 DĖMESIO! Dviračių padangos netarnauja amžinai. Kai grioveliai smarkiai nusidėvi, gali bū  pavojinga naudo  padangas. Tokiu
atveju rekomenduojame pakeis  padangas naujomis.
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Padangų tvir nimo kryp s ir padangų orientacija.

11.10 Rankinės valdymo dalies reguliavimas
Jei atsipalaidavo rankinė dviračio dalis, gali reikė  ją priverž . Kaip tai padary , paaiškinsime šioje skiltyje.

Pa krinkite, ar atsipalaidavo rankinė dalis. Turėtų nejudė
vairavimą kontroliuojančios detalės.

Nuimkite priekinį ratą ir padėkite GOCYCLE ant neslidaus
paviršiaus. Laikydami už rankenų, judinkite dvira  pirmyn ir

atgal, kad pa krintumėte, ar nejuda detalės tarp rankenos šakės
ir pagrindinio rėmo.

Jungiamoji vieta tarp vairo iškyšos ir priekinės rėmo dalies
turėtų bū  tvirta ir judė  k pagrindinio rėmo atžvilgiu.

Pastumkite guminį apvalkalą, kaip parodyta, ir atlaisvinkite du
šakės vainikėlio varžtus 1-2 posūkiais. Įsi kinkite, kad priekinė

šakė ir rankenos juda.

Naudodami reples arba veržliarak , prisukite rankinės dalies
cilindrą (8-12 Nm).

Atkreipkite dėmesį: niekada nesukite ir nereguliuokite rankinės
dalies cilindro, prieš tai neatpalaidavę šakės vainikėlio varžtų.

Įsi kinkite, kad šakė ir rankenos yra išlygiuotos, tada prisukite
du šakės varžtus (10-12 Nm).

Atkreipkite dėmesį: turėsite dukart pa krin  abu varžtus, kad
įsi kintumėte, jog sutampa jų sąsūkos momentas.

Atgal uždėkite guminį apdangalą.
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11.11 Vairo iškyšos užšovo reguliavimas
Spausdami užšovo užraktą, atverkite vairo iškyšos užšovą

parodyta kryp mi.

Suraskite veržlę ir užšovo ašies smeigę.

Naudodami 4 mm šešiakampį raktą ir 8 mm veržliarak ,
atlaisvinkite veržlę ir užšovo ašies smeigę.

Išimkite užšovo ašies smeigę.

Jei užšovas yra pritvir ntas labai s priai, pasukite užšovo
statrams  pagal laikrodžio rodyklę pusę rato.

Jei užšovas yra pernelyg atsipalaidavęs, pasukite užšovo
statrams  prieš laikrodžio rodyklę pusę rato.
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Įstatykite užšovo ašies smeigę į vairo iškyšą ir pasukite, kaip
parodyta (3-4 Nm).

Užverkite vairo iškyšos užšovą. Jis turėtų pradė  įsitemp , likus
25-35 mm iki iškyšos. Priešingu atveju pakartokite aukščiau

aprašytus veiksmus.

 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad detalės yra nkamai išlygiuotos.
Ne nkamai išlygiavus užšovą ir jo užraktą, šios detalės veiks

mažiau efektyviai. Gali sutrumpė  dviračio tarnavimo trukmė,
rizikuojate smarkiai susižeis .

Pa krinkite, ar užšovas visiškai užsidarė.

 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad raudonas užšovo užraktas yra
matomas ir prisijungęs prie vairo iškyšos, kaip parodyta. Jeigu

raudonas užraktas nėra matomas arba neprisijungęs prie
iškyšos, nevažiuokite GOCYCLE. Kreipkitės į ar miausią įgaliotą
GOCYCLE atstovą arba techsupport@gocycle.com. Nepa krinę,
ar užšovas yra užrakintas, rizikuojate smarkiai susižeis  ar net

žū .

Smarkiai paspauskite užšovą parodyta kryp mi, kad
įsi kintumėte, jog jis yra užrakintas. Paspaustas užšovas turėtų

neatsidary .

 DĖMESIO! Nepa krinę, ar užšovas yra užrakintas,
rizikuojate smarkiai susižeis  ar žū .

11.12 Rėmo užšovo reguliavimas
Esant reikalui, pareguliuokite rėmo užšovą.

Spausdami raudoną užšovo užraktą, atverkite užšovą, kaip
parodyta.

Išlankstykite rėmą, kad galėtumėte pasiek  stabdiklio smeigę.
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Sulankstykite rankenas, kaip parodyta, ir prijunkite sulankstymo
dirželį prie rankenų kabliuko.

Suraskite rėmo užšovo stabdiklio smeigę (žr. pav.).

Paspauskite rėmo užšovo stabdiklio smeigę parodyta kryp mi.

Ištraukite rėmo užšovo stabdiklio smeigę.

Jei užšovas yra pritvir ntas labai s priai, pasukite užšovo
statrams  pagal laikrodžio rodyklę pusę rato.

Jei užšovas yra pernelyg atsipalaidavęs, pasukite užšovo
statrams  prieš laikrodžio rodyklę pusę rato.
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Įstatykite rėmo užšovo stabdiklio smeigę atgal į vietą, kaip
parodyta.

Išlankstykite rėmą, kaip parodyta.

Užverkite rėmo užšovą, kaip parodyta.
Jis turėtų pradė  įsitemp , likus 45-55 mm iki iškyšos.

Pa krinkite, ar užšovas visiškai užsidarė.

 DĖMESIO! Įsi kinkite, kad raudonas užšovo užraktas yra
matomas ir prisijungęs prie rėmo, kaip parodyta. Jeigu raudonas

užraktas nėra matomas arba neprisijungęs prie rėmo,
nevažiuokite GOCYCLE. Kreipkitės į ar miausią įgaliotą GOCYCLE
atstovą arba techsupport@gocycle.com. Nepa krinę, ar užšovas

yra užrakintas, rizikuojate smarkiai susižeis  ar net žū .

Smarkiai paspauskite užšovą parodyta kryp mi, kad
įsi kintumėte, jog jis yra užrakintas. Paspaustas užšovas turėtų

neatsidary .

 DĖMESIO! Nepa krinę, ar užšovas yra užrakintas,
rizikuojate smarkiai susižeis  ar žū .

11.13 Sulankstymo šarnyro priežiūra ir valymas
Dauguma sulankstomų dviračių nusidėvės aplink sulankstymo vietas, gali nusilup  dažai aplink šarnyro jung s. Važiuojant dviračiu,
stabdant ir didinant grei , šarnyro jung s judės ir lankstysis, taigi gali susidary  didelės apkrovos taškai. Važiuojant pirmuosius 800
km, nusidėvėjimas  vyks greičiau,  pavyzdžiui,  greičiau nusilups  dažai.  Pirmosios  žymės ant GOCYCLE gali  atsiras ,  sulankstant  ir
išlankstant produktą. Tai visiškai normalu ir neturės įtakos struktūriniam GXi vien sumui.
Palaikykite gerą sulankstomų šarnyro detalių būklę, kad jos lėčiau nusidėvėtų, nenusiluptų dažai ir detalės nepradėtų cyp . Jeigu
jungiamosios detalės nėra nkamai prižiūrimos, gali pradė  kaup s dažų likučiai, kurie ska ns tolimesnį nusidėvėjimą.
Rekomenduojame  nuvaly  nusidėvėjimo  vietas  kas  80-160  km  iki  800  km.  Reguliariai  pa krinkite  sulankstymo  vietas,  kad
nuspręstumėte,  ar sulankstymo mechanizmui  reikia  papildomos priežiūros.  Naudodami nagų dildę,  galite išlygin  nusidėvėjimo
vietą, ypač vietas, kuriose dažai yra suskilinėję. Taip pristabdysite dažų eroziją ir palengvinsite susilankstymą. 
Jeigu,  nusilupus  dažams,  pasimato metalas,  jo  paviršius  gali  pradė  oksiduo s,  tačiau  tai  neturės  įtakos  šarnyro  konstrukcijos
struktūriniam vien sumui.
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A. Dažų erozija ir nusidėvėjimas.
B. Naudodami nagų dildę, retkarčiais išlyginkite rėmo jungiamųjų detalių paviršių.
C. Dilde išlygintos vietos.
D. Nuvažiavę 800 km, jei pageidaujate, galite kosme škai atnaujin  dažus.

Reguliariai  prižiūrint  prietaisą, nusidėvėjimas turėtų  sulėtė , pasiekus 800 km ribą.  Jei reikia,  galite kosme škai atnaujin  dažų
sluoksnį.
Nerekomenduojame dažy  dviračio, nenuvažiavus 800 km ir neatlikus nusidėvėjimo vietų nuvalymo ir išlyginimo dilde.
 
11.14 Galinio rato guolių reguliavimas
Mažai kė na, kad reikės reguliuo  galinio rato guolius. Tačiau jeigu galinis ratas atsilaisvina (daugiau kaip 1 mm nuo ratlankio)
arba minant jis sunkiai važiuoja (įvorė yra priveržta per smarkiai), gali reikė  pareguliuo  guolio kūgį.

 DĖMESIO! Pa krinkite guolius, kaskart nuvažiavę 800 km arba kas 3 mėnesius. Reguliariai apžiūrėdami GOCYCLE, už krinsite
geriausią jo veikimą. Nepakankamai reguliariai sureguliuodami guolius, galite smarkiai susižeis  ar net žū .

Norėdami sužino , ar reikia sureguliuo  guolius, švelniai
pajudinkite galinį ratą į šonus es ratlankiu.

Jeigu ratas šiek ek lenkiasi, tai visiškai normalu, tačiau jeigu jaučiate, kad ratas yra atsipalaidavęs, pareguliuokite guolio kūgį, kaip
aprašyta žemiau.

Atsukite šešis varžtus, laikančius galinį ratą.

Nuimkite stebulės kamštelį.
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Nuimkite „PitstopWheel“.

Naudodami du 14 mm veržliarakčius, sureguliuokite galinio rato
guolių kūgį.

Reguliuodami krinkite, kaip galinė įvorė sukasi važiavimo
kryp mi.  Guolių veržlės turėtų bū  užsuktos taip, kad

prijungtas besisukan s ratas es ratlankiu nejudėtų daugiau
kaip 1 mm. 

Jei kyla klausimų, pasikonsultuokite su ar miausiu GOCYCLE
atstovu.

Užsukite išorinę užrakto veržlę.
Atkreipkite dėmesį: prisukus išorinę užrakto veržlę, gali reikė
papildomai pareguliuo  įvorę. Pakartokite aukščiau aprašytus

veiksmus, kol ratas lengvai suksis, bet nejudės aplink ratlankius.

12. Trikdžių šalinimas
12.1 Priminimas apie dviračio apžiūrą
Problema: pakaitomis žybsi visos baterijos LED lemputės ir visos greičio LED lemputės.

Sprendimas: tai yra priminimas, kad metas atlik  prietaiso apžiūrą. Žr. 7 skil .
Atkreipkite dėmesį: nuvažiavus pirmus 160 km ir paskui kaskart nuvažiavus 800 km, pakaitomis žybsės visos baterijų LED lemputės
(C) ir  visos greičio LED lemputės (E). Tai yra svarbus saugumo priminimas,  reiškian s,  kad metas atlik  prietaiso apžiūrą.  Tokiu
atveju apsilankykite www.gocycle.com/safety ir peržiūrėkite naujausius techninius biuletenius ir saugumo informaciją, taikomą Jūsų
GOCYCLE  modeliui.  Parsisiųskite  naujausią  naudotojo  vadovo  versiją  iš  www.gocycle.com/manuals.  Apsilankę
www.gocycle.com/safety, vienu metu pasukite A ir  B rankenėles  žemyn ir  palaikykite  3 sekundes,  kol  ekranėlis  grįš  į  įpras nę
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padė .  Išjungdami  priminimą,  patvir nate,  kad  apsilankėte  www.gocycle.com/safety,  gerai  supratote  techninius  biuletenius  ir
naują informaciją apie savo GOCYCLE modelį ir parsisiuntėte bei peržiūrėjote naujausią savo GOCYCLE modelio naudotojo vadovo
versiją.

12.2 Nepavyksta perjung  pavaros
Problema: nedega pavarų perjungimo lemputė. Nepavyksta perjung  pavaros. Veikia pasku nė nustatyta pavara.

Sprendimas: norėdami perjung  pavaras, nustokite važiavę ir sustoję nejudėkite iki 5 sekundžių, paspaudę abu stabdžius. GOCYCLE
automa škai nustatys pirmą pavarą, ir pradės deg  pavarų perjungimo LED lemputė.

12.3 Automa škai neįsijungia žemesnė pavara
Problema: mažinant grei , pavaros automa škai nepersijungia. Tik visiškai sustabdžius GOCYCLE, įsijungia pirma pavara.
Sprendimas: įsi kinkite, kad yra įjungtas automa nio pavarų perjungimo režimas. Žr. skil  10.4.1. Pavaros persijungs automa škai

k  tokiu  atveju,  jeigu mažinsite  grei ,  važiuodami  greičiu,  nuo kurio  įsijungia  automa nis  pavarų  perjungimas (pvz.  nuo 3-ios
pavaros į 2-ą, kai dega 7 greičio LED, arba nuo 2-os į 1-ą, kai dega 3 greičio LED). Jei įsijungsite 3-ią pavarą, bet važiuosite greičiu,
mažesniu nei rodo 7 greičio LED lemputės, pavarų perjungimas nevyks automa škai. Perjunkite pavaras rankiniu būdu, pasukdami B
rankenėlę į viršų.

12.4 LED lempučių kombinacijų reikšmės

12.4.1 Ekranėlio LED

C D E
Baterijos įkrovimo lygis (rodomas, kai 
variklis išjungtas)

Pavarų perjungimas Grei s

Energijos suvartojimo lygis (rodomas, kai 
variklis įjungtas)

Pavarų perjungimas Grei s

12.4.2 Energijos suvartojimo matuoklis

Daugiau LED Didesnis energijos suvartojimas
Mažiau LED Labiau ekonomiškas važiavimas

12.4.3 Baterijos įkrovimo lygis
10-2 LED Maksimali galia Variklis veiks maksimaliu pajėgumu
1 žybsin  LED Energijos taupymo režimas Variklis veiks mažesniu galingumu
0 LED Variklis neveiks

12.4.4 Grei s
Suveikus  apsaugos nuo perkai mo mechanizmui,  pradės žybsė  greičio LED lemputės  (E). Energijos ekimas sumažės,  siekiant
neapgadin  prietaiso detalių.
Varikliui ir/ar valdikliui pakankamai atvėsus, greičio LED lemputės nustos žybsė , ir prietaisas vėl galės veik  maksimaliu pajėgumu. 

12.5 Diagnos nis režimas
GocycleConnect® programėlė turi diagnos nes priemones, padėsiančias Jums išspręs  kilusią problemą. Galite pasiek  diagnos nį 
režimą per nustatymų (SETTINGS) meniu. 
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Jeigu Jums reikia techninės pagalbos, kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą arba gocycle.com/support.
Norėdami sužino  daugiau, žr. šį vaizdo įrašą: h ps://vimeo.com/246122236.

12.6 Protokolo duomenų įkėlimas
Norėdami padė  Jums išspręs  kilusią problemą, GOCYCLE komanda gali paprašy , kad įkeltumėte GOCYCLE duomenų protokolą. 
Tai leis GOCYCLE techninės pagalbos komandai išanalizuo  ju klių bei variklio valdiklio duomenis ir GOCYCLE nustatymus, kurie gali 
padė , nustatant problemą.
Atkreipkite dėmesį: GOCYCLE duomenys nėra susiejami su konkrečia data ir laiku arba vieta. 
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