
ELEKTRINIS PASPIRTUKAS
WolfWarrior11PLUSOF, WolfWarrior11PLUSR,

WolfWarrior11PROPLUS 
NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo
ar perduo  jas ki ems prietaiso naudotojams.

1. Prietaiso pristatymas

Sudedamosios dalys:
1. Vairo rankenėlė
2. Dviejų dalių reguliavimo mygtukas
3. Ekranėlis
4. Hidrauliniai stabdžiai
5. Hidraulinis vamzdis
6. LED žibintas
7. Bekelės/miesto padanga*
8. Sulankstymo rankenėlė
9. Apsauginė atrama
10. Pakoja
11. Šoninis žibintas
12. Amor zatorius

* – priklausomai nuo modelio.
Pastaba: reali prietaiso išvaizda gali nežymiai skir s nuo iliustracinių paveikslėlių.

Detalės

Kal nis rėmas LED ekranėlis

Didelio sukimo momento variklis Dviejų dalių įkrovimo lizdas

Hidrauliniai stabdžiai LED lemputė
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Galinis žibintas LED lemputės įjungimo mygtukas

Reguliuojamo aukščio T strypas Sulankstymo užraktas

2. Perspėjimai

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

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudo  ne daugiau kaip vienas
žmogus.

Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudo
prietaiso.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 150 kg. Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam krus
vaistus.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos,
naudodami prietaisą.

Būkite ypač a dūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra
purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias,

taip pat sutemus.

Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų bū  degių ar sprogių
medžiagų, skysčių ar dulkių.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose
automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužino , kur galite
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važiuo  prietaisu, vadovaukitės vie nių teisės normų
reikalavimais.

Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo. Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais.

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis. Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję k vieną koją.

Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko. Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.

Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždarose
patalpose.

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.

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

Nevažiuokite greitai laiptais, šaligatvio krašteliu ar per greičio
ribojimo gūbrelius.

Stenkitės ratukais nekliudy  pašalinių daiktų. Nelieskite prietaiso variklio, iškart baigę važiuo , nes galite
nusidegin .

DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų.
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3. Saugumo taisyklės
Ši skil s – labai svarbi. A džiai perskaitykite visas taisykles, kad jas gerai suprastumėte. Gamintojas neatsako už žalą turtui, sužeidimus,
nelaimingus atsi kimus ir pan., atsi kusius, nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų. 

1. Nevažinėkite lie ngomis dienomis.
2. Nemėginkite savarankiškai taisy  prietaiso.
3. Laikykitės vie nių kelių saugumo taisyklių.
4. Nenaudokite prietaiso akroba niams triukams atlik .
5. Vienas prietaisas skirtas k vienam naudotojui.
6. Pirmiausia pasimokykite važiuo  nuošalioje atviroje vietoje ir k tada važinėkite keliais.
7. Pasireguliuokite prietaiso aukš , kad išvengtumėte sužeidimų.
8. Nenutraukite elektros ekimo, prietaisui kraunan s.
9. Nemėginkite pervažiuo  aukštesnių kaip 3 cm laiptelių, nes kitaip galite apsivers  ir susižeis
10. Laikykite ir naudokite prietaisą -5°C - 50°C temperatūroje.
11. Jei ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, įkraukite jį bent kartą per mėnesį, kad ilgiau tarnautų baterijos.

DĖMESIO: įkraunant bateriją nepalik  prietaiso be priežiūros (ypač nak ).
12. Nevažiuokite per gilesnes kaip 5 cm balas ir neleiskite, kad prietaisą aptaškytų vanduo, nes gali suges  prietaiso variklis ar

elektriniai mechanizmai.
13. Kai važiuojate prietaisu, laikykite kojas ant pakojos.
14. Važiuodami naudokite saugumo priemones, tokias kaip šalmas, pirš nės, alkūnių ir kelių apsaugos.

 Važiuodami laikykitės maksimalaus leidžiamo greičio reikalavimų, priešingu atveju rizikuojate susižeis .
 Pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą ne nkamai ir ne pagal instrukcijų taisykles naudojant prietaisą, taip pat nesilaikant eismo

taisyklių.
 Naudokite prietaisą, laikydamiesi naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių. Vairuokite pagarbiai ir atkreipkite dėmesį į

aplink esančias kliū s bei pėsčiuosius, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.
 Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso padangos yra nepažeistos, o visos prietaiso dalys nkamai surinktos.
 Nenaudokite prietaiso taip, kad sužalotumėte kitus asmenis ar apgadintumėte nuosavybę.
 Nemodifikuokite prietaiso, nes gali suprastė  jo veikimas ar pakis  struktūrinės savybės, taip padidėjant grėsmei susižeis .
 Nenaudokite prietaiso po vandeniu, kad neapgadintumėte prietaiso ir nesukeltumėte nelaimingų atsi kimų.
 Prietaisas nepritaikytas naudo  vaikams, jaunesniems nei 14 metų. Vyresni nei 14 metų vaikai gali naudo s prietaisu, k

prižiūrimi suaugusiųjų.
 Vaikai (vyresni nei 14 metų), sutrikusių fizinių, ju minių ar pro nių gebėjimų asmenys bei žmonės, kuriems trūksta reikiamos

pa r es ir žinių, gali naudo s prietaisu, jeigu jie buvo apmoky  arba yra prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Visi prietaiso
naudotojai  turėtų  supras ,  kaip saugiai  naudo s prietaisu,  ir  supras  grėsmes,  kylančias  naudojant  prietaisą.  Neleiskite
vaikams žais  su prietaisu.

 Prižiūrėkite  mažus  vaikus,  kad  jie  nežaistų  su  prietaisu.  Būkite  labai  a dūs,  kai  vaikai  naudoja  prietaisą  arba  jis  yra
naudojamas netoli jų.

DĖMESIO!    J  eigu  elektrinio  paspirtuko  įkrovimo  jungtyje  yra  apsauginių  putų  likučiai,  jas  išimkite  naudodami  k  medinius  arba  
plas kinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.  
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilak nis serviso pa krinimas kas 6 mėn. (paslauga mokama).
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsi kinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir nkamai veikia.
SVARBU!  Vartotojas  turėtų  vadovau s  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo  ministerijos  2017-08-30  parengtais  dviračių  transporto
priemonių vairuotojų atmin nės reikalavimais.
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4. Techniniai duomenys
Modelis Wolf Warrior 11 PLUS Wolf Warrior 11 PRO Plus
Srovė 60 V, 26 Ah 60 V, 35 Ah 
Baterija Ličio jonų Ličio jonų
Maksimalus atstumas 100 km (1 varikliu), 70 km (2 varikliais) 150 km (1 varikliu), 100 km (2 varikliais)
Maksimalus grei s 80 km/h 80 km/h
Maksimali apkrova 150 kg 150 kg
Įkalnė ≥ 45° (apy ksliai) ≥ 45° (apy ksliai)
Įkrovimo trukmė 13 val. (2 A įkroviklis) 17 val. (2 A įkroviklis)
Variklis 1200 W x 2 1200 W x 2
Grynas svoris 43 kg 46 kg
Rėmas Kal nis aliuminio lydinys Kal nis aliuminio lydinys
Stabdžiai Hidrauliniai stabdžiai Hidrauliniai stabdžiai + ABS
Amor zatorius Hidraulinis Hidraulinis
Ekranėlis LCD LCD spor nis MINIMOTORS
Lemputės 3 LED lemputės 3 LED lemputės
Padangos 25,4 x 7,6 cm (10 x 3 coliai),

miesto (WolfWarrior11PLUSR)/
bekelės (WolfWarrior11PLUSOF)

25,4 x 7,6 cm (10 x 3 coliai), bekelės

Matmenys (išlankstytas) 1211 x 650 x 1228 mm 1211 x 650 x 1228 mm
Matmenys (sulankstytas) 1211 x 650 x 578 mm 1211 x 650 x 578 mm
* Gamintojas pasilieka teisę keis  prietaiso techninius duomenis, kad jie a ktų įvairių šalių ir regionų teisės normas.
* Nuvažiuojamas atstumas gali priklausy  nuo vežamo svorio, vėjo kryp es ir greičio, kelio paviršiaus, nuolydžio ir padangų būklės.

5. Sulankstymas ir išlankstymas

 Prieš važiuodami paspirtuku, įsi kinkite, kad užrakto mechanizmas yra užrakintas. Tai labai svarbu!
Išlankstymas

1 žingsnis: pakelkite į viršų T rankenėlės strypelį. 2 žingsnis: žemyn nuleiskite išlankstymo rankenėlę.

3 žingsnis: atleiskite fiksavimo mechanizmą, užtvir nan  išlankstymo
rankenėlę. Įsi kinkite, kad išlankstymo ašis yra apačioje, kaip

pavaizduota paveikslėlyje.

4 žingsnis: įsukite apsauginį varžtą.

5 žingsnis: išlankstymas baigtas.
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Sulankstymas

1 žingsnis: atsukite apsauginį varžtą. 2 žingsnis: atleiskite fiksavimo mechanizmą.

3 žingsnis: atskirkite fiksavimo mechanizmą nuo sulankstymo
rankenėlės.

4 žingsnis: pakelkite sulankstymo rankenėlę, tada T strypelį.
Įsi kinkite, kad sulankstymo ašis yra viršuje, kaip

pavaizduota paveikslėlyje. Tada sulankstymo rankenėlė
automa škai nusileis. 

5 žingsnis: sulankstymas baigtas.

6. Pagrindinės funkcijos
Greičio kontrolė
Paspauskite  prietaiso  įjungimo  mygtuką  ir  MODE  mygtuką.  Ekranėlyje  pamatysite  prietaiso  grei .  Spauskite  MODE,  kad
pasirinktumėte greičio lygį (L1, L2, L3).

Įjungimo mygtukas
Paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite jį 3 sekundes. Įsižiebs LCD ekranėlio lemputės. Prietaisas bus įjungtas. Jeigu prietaisas
90 sekundžių nejudės, jis automa škai išsijungs.

Įkrovimo indikatorius
Stačiakampio formos padalos žymi baterijos įkrovimo lygį.

 Nelaukite, kol baterija visiškai išsikraus, prieš ją įkraudami. Įkraukite paspirtuką, likus vienai ar dviem baterijos įkrovimo lygio
padaloms, kad nesugadintumėte baterijos.

Nuvažiuoto atstumo indikatorius
Įjungus prietaisą, LCD ekranėlyje bus matomas užrašas TRIP DIST. Vieną kartą paspauskite MODE mygtuką, ir ekranėlyje pasirodys
užrašas ODO. Paspaudus MODE du kartus, vietoj ODO bus rodomas įkrovimo ciklo numeris. LCD ekranėlyje pasirodžius važiavimo
atstumui, palaikykite MODE paspaustą 3 sekundes, kad nustatytumėte 0 km atstumą (DIST).

LCD ekranėlis modeliams WolfWarrior11PLUSOF, WolfWarrior11PLUSR
1. Grei s
2. Baterijos įkrovimo lygis
3. Įjungimo mygtukas
4. Akseleratorius
5. MODE
6. Laikas
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Paspauskite ir palaikykite 
Įjunkite/išjunkite prietaisą.

Paspauskite 
Nustatykite TIME / TRIP / ODO / DST / VOL / CH 2:00.

 Jeigu jungiate mobilųjį telefoną krau  prie prietaiso ekrano, kraukite jį bent 2 valandas.

Paspauskite  + 
Paspauskite šiuos mygtukus vienu metu, kad pasirinktumėte parametrų nustatymą.

P0 Padangų  skersmens
nustatymas

P6 Pastovaus  greičio  nustatymas.
„0“ =  be pastovaus greičio;  „1“
= pastovus grei s.

P1 Įtampos nustatymas P7 Važiavimo  pradžios
nustatymas. „0“ =  lėtas startas;
„1“ = greitas startas.

P2 Variklio  magne nio  poliaus
nustatymas

P8 EABS funkcijos

P3 Greičio signalo nustatymas P9 Greičio limito nustatymas
P4 Greičio  matavimo  vienetų

nustatymas. „0“ = km/h; „1“ =
mp/h. 

PA Duomenų  apie  nuvažiuotą
atstumą ištrynimas 

P5 Nulinio  pradinio  atstumo
nustatymas.  „0“  =  nulinis
pradinis  atstumas;  „1“  =
ankstesnio atstumo matavimo
pratęsimas.

LCD spor nis MINIMOTORS ekranėlis modeliui WolfWarrior11PROPLUS
1. Grei s
2. Baterijos įkrovimo lygis
3. Įjungimo mygtukas
4. Akseleratorius
5. MODE
6. Greičio lygis

Paspauskite ir palaikykite 
Įjunkite/išjunkite prietaisą.

Paspauskite 
Nustatykite TIME / TRIP / ODO / VOL / CHA.
ODO – nuvažiuotas atstumas; CHA – įkrovimo laikas.

Ilgai spauskite  
Pasirinkite parametrų nustatymą.

P0 Padangų  skersmens
nustatymas

P8 Greičio limito nustatymas

P1 Įtampos nustatymas P9 Variklio  sukimosi  momento
nustatymai.  „1“  =  50  proc.
maksimalaus  sukimosi
momento;  „2“  =  75  proc.
maksimalaus  sukimosi
momento;  „3“  =  maksimalus
sukimosi momentas.

P2 Variklio  magne nio  poliaus
nustatymas

PA Elektroninio  stabdymo  (EBS)
nustatymai.  „0“  =  EBS
neįjungtas;  „1“  =  mažas  EBS
galingumas; „2“ = vidu nis EBS
galingumas;  „3“  =  didelis  EBS
galingumas.

P3 Greičio signalo nustatymas PB LCD  ekranėlio  šviesumo
reguliavimas

P4 Greičio  matavimo  vienetų PC Automa nio  ekranėlio
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nustatymas. „0“ = km/h; „1“ =
mp/h. 

išsijungimo nustatymai

P5 Nulinio  pradinio  atstumo
nustatymas.  „0“  =  nulinis
pradinis  atstumas;  „1“  =
ankstesnio atstumo matavimo
pratęsimas.

P6 Pastovaus greičio nustatymas.
„0“  =   be  pastovaus  greičio;
„1“ = pastovus grei s.

PD ABS  funkcija.  „0“  =  ABS
išjungta; „1“ = ABS įjungta.

P7 Važiavimo  pradžios
nustatymas.  „0“  =   lėtas
startas; „1“ = greitas startas.

7. Pirmą kartą naudojant prietaisą
Paruošimas naudo
Pirmą kartą naudodami prietaisą, pasirinkite važiavimui nkamą vietą, kuri  turėtų bū  atvirame ore, lygi,  plokščia, neslidi  ir  be
pašalinių daiktų. Išskleiskite paspirtuką ir nustatykite reikiamą T strypelio aukš .

Važiavimas
1. Paspauskite įjungimo mygtuką.
2. Pastatykite vieną koją ant priekinės pakojos dalies, o kitą – ant žemės. Atsispirdami nuo žemės koja, pradėkite važiuo .

Švelniai spauskite akseleratorių ir palenkite kūną į priekį.
3. Prietaisui  pradėjus judė , padėkite abi kojas ant pakojos. Kuo smarkiau spausite akseleratorių, tuo greičiau prietaisas

važiuos.

Stabdymas
Stabdykite pamažu ir atsargiai, kad sumažintumėte grei . Staigiai nespauskite stabdžių, nes taip greičiau nusidėvės padangos, be to,
gali staiga nutrūk  energijos ekimas prietaisui, ir jis nukris.
Baterijos ir įkrovimas
Kiekvienas prietaisas turi specialią ličio bateriją ir įkroviklį, taigi nenaudokite kitų prekinių ženklų įkroviklių. Kitų pų baterijos nėra
pritaikytos prietaiso įkrovikliui. 
Ličio baterijos
Laikas įkrau  prietaisą, kai baterijos indikatorius rodo vieną padalą arba pradeda žybsė .
Įkroviklis
Prietaisui visiškai įsikrovus, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Jei ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, įkraukite jį bent kartą per mėnesį, kad
ilgiau tarnautų baterijos.
Įkrovimo instrukcijos

1. Įstatykite įkroviklio kištuką į prietaiso lizdą, tada įstatykite kitą įkroviklio galą į elektros lizdą.
2. Prietaisui  kraunan s,  degs  raudona įkroviklio  indikatoriaus  lemputė.  Įsižiebus žaliai  indikatoriaus  lemputei,  žinosite,  kad

prietaisas visiškai įsikrovė. Rekomenduojame krau  prietaisą dar 1 val., kad už krintumėte baterijų tarnavimo pa kimumą. 

8. Priežiūra
Paspirtuko T strypelis: patepkite T strypelį aliejumi kartą per 6 mėnesius.

 Nenaudokite WD-40 prietaiso detalėms tep .

Stabdžiai: suprastėjus stabdžių veikimui, pareguliuokite galinio rato veržlę, kad už krintumėte reikiamą stabdžių veikimą.
Baterijos: prietaiso ličio baterijas galėsite įkrau  1000 kartų. Pakeiskite baterijas, pastebimai sutrumpėjus prietaiso veikimo laikui.

9. Dažnai užduodami klausimai
Jei prietaisas prastai veikia, įsi kinkite, kad yra įvykdytos šios sąlygos:

 Prietaisas yra įjungtas.
 Prietaisui yra ekiama elektra.
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 Nėra užsiblokavę stabdžiai.
 Visi guoliai ir jungiamosios detalės yra švarios ir nkamai sujungtos.

Jeigu  yra  įvykdytos  visos  šios  sąlygos,  tačiau  prietaisas  vis  ek  neveikia,  kreipkitės  pagalbos  į  ar miausią  įgaliotą  klientų
aptarnavimo centrą.

10. Įspėjimai ir garan ja
Įspėjimai
1. Ne nkamai važiuojant / vairuojant gali įvyk  avarija arba galima susižalo .
2. Prieš naudojant el. paspirtuką, bū na perskaity  naudotojo vadovą ir išsiaiškin  visus jame esančius nurodymus, kad paspirtuku 
galėtumėte nkamai naudo s.
3. Ne nkamas vadovavimasis šia instrukcija ir važiavimas gali baig s nukri mu nuo paspirtuko ir susižalojimu.
 Garan ja
1. Mes neprisiimame atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius įrenginį gabenant.
2. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
3. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
4. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, įrenginį a darius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
5. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl ne nkamo mūsų gaminių naudojimo.
6. Gavę krovinį, a džiai pa krinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant 
pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Esame pasiruošę jums padė  gau  kompensaciją iš 
gabenimo bendrovės.
7. UAB „Krinona“ teikia garan nės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą
išspręs , o jei jos išspręs  nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųs , kad būtų suremontuotas.

Apie „Beaster” Youtube:
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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