
ELEKTRINIS DVIRATIS MYATU
F0320B, F0320W, F0320MBL, F0320MWT

NAUDOTOJO VADOVAS

A džiai  perskaitykite šiame naudotojo vadove pateikiamą informaciją. Išsaugokite naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau
pasikonsultuo .

Iliustracijos

Pastaba: paveikslėliai yra k iliustraciniai. Prietaiso išvaizda gali nežymiai skir s.

Naudojimas
1. Priveržkite vairo rankenas. Pasukite rankenas į patogią padė  ir įtvir nkite. Priveržkite varžtais.
2. Sureguliuokite  balnelio  aukš ,  atpalaiduodami  spaustuką.  Pakelkite sėdynę į  reikiamą aukš  ir  pritvir nkite  norimoje

padėtyje vėl užspausdami spaustuką.
Patarimas: rekomenduojamas aukš s nustatomas, kai sėdint ant sėdynės keliai yra lengvai sulenk , o pėda ant pedalo yra
žemiausiame taške.

3. Pedalų pritvir nimas. Atskirkite kairįjį (L) ir dešinįjį (R) pedalus. Raidės L ir R yra nurodytos ant pedalų. Pritvir nkite L raide
pažymėta pedalą kairėje pusėje, o R raide pažymėtą pedalą – dešinėje pusėje. Gerai priveržkite pedalus.
DĖMESIO:  kairysis  (L)  pedalas  turi  kairinį  sriegį,  o  dešinysis  (R)  pedalas  turi  dešininį  sriegį.  Netaisyklingai  pritvir nus
pedalus, garan ja negalioja.

Pastaba:    pasikrovęs dvira s  savaime neįsijungia.  Dviračio įjungimas – dvira s turi  spynelę ant  rėmo po  
baterija, į kurią reikia  įkiš  raktą ir užves , tada dvira s įsijungia.
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Ekranėlio naudojimas

LCD matuoklio valdymas
1. Norėdami įjung /išjung  el. dviračio sistemą, palaikykite paspaudę „M“ mygtuką 2 s. Pradinė vertė yra žemas „Assistant“

pagalbos mynimui lygis - „Low“.
2. Norint pakeis  el. dviračio važiavimo pagalbos mynimui lygį, spauskite „+“ mygtuką, kad aktyvuotumėte vidu nį pagalbos

mynimui lygį - „Mid“
3. Norint pakeis  el. dviračio važiavimo pagalbos mynimui lygį, spauskite „+“ mygtuką, kad aktyvuotumėte aukštą pagalbos

mynimui lygį - „High“.
4. Visiškai automa nis važiavimas be jokios pagalbos mynimui. Spauskite „-“ mygtuką, kad sumažintumėte variklio pagalbą

mynimui, kol išsijungs visi indikatoriai.

Įspėjimai:
DĖMESIO:  laikykitės  Lietuvos  respublikos  elektrinių  dviračių  vairavimą reglamentuojančių  teisės  normų  ir
įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, pa rtą nesaugiai naudojant prietaisą.
DĖMESIO:  važiuodami  elektriniu  dviračiu  visuomet  dėvėkite  apsaugos  priemones  (saugos  šalmą,  kelių  ir
alkūnių apsaugas).

 Laikykitės saugumo reikalavimų. Nebandykite atjung  jungiklio, kai kraunate bateriją.
 Būkite atsargūs vairuodami, kad nesusidurtumėte su kitomis transporto priemonėmis ar pėsčiaisiais.
 Nemėginkite keis  sisteminių parametrų, kad nesugadintumėte el. dviračio sistemos.
 Ekranėlyje atsiradus klaidos (ERROR) kodui, kreipkitės į servisą ir nebandykite prietaiso taisy  patys.

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

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 150 kg.
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Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso vairo. Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudo
prietaiso.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos,
naudodami prietaisą.

Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam krus
vaistus.

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

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose
automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužino , kur galite

važiuo  prietaisu, vadovaukitės vie nių teisės normų
reikalavimais.

Baterija
 Nelaikykite baterijos prie karščio, ugnies šal nių, nemeskite į ugnį, saugokite nuo drėgmės.
 Pastebėjus baterijos pratekėjimą, nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą. Nelieskite baterijos. 
 Nekiškite nieko į bateriją, nelieskite su metaliniais daiktais.
 Naudokite k originalų įkroviklį.
 Nepalikite įkraunamos baterijos be priežiūros (ypač nak ).

Trumpojo sujungimo, ugnies ar sprogimo pavojus
 Naudokite k originalią bateriją.
 Nenaudokite baterijos, jei ji yra pažeista.
 Nemėginkite a darinė  ar patys taisy  baterijos. Kreipkitės į servisą.
 Niekada neplaukite baterijos vandeniu.
 Nemėtykite, nedaužykite baterijos.
 Vežant dvira  pritvir ntą prie automobilio išimkite bateriją.
 Įkroviklis skirtas k namų naudojimui uždarose patalpose.
 Nelieskite įkroviklio ar jung es šlapiomis rankomis.
 Nelieskite metaliniais daiktais įkrovimo jung es ar baterijos kontaktų.
 Bateriją įkraukite k gerai vėdinamoje patalpoje.
 Prietaiso  įkrovimo neturėtų  atlik  asmenys  su  fizine,  psichine  ar  ju mine  negalia,  jei  jie  nėra  prižiūrimi  išmanančio

žmogaus ir instruktuo  apie galimus pavojus. Saugokite įkroviklį nuo vaikų.

Baterijos įkrovimas
1. Įkrovimo jung s visuomet turi bū  švari ir sausa. Įsi kinkite, kad jungtyje nėra dulkių, plaukų ar purvo.
2. Įkiškite įkroviklio kištuką į el. nklo lizdą (100 – 240 V, 50/60 Hz), įsi kinkite, kad pradėjo švies  žalias indikatorius.
3. Įjunkite įkroviklio jungtuką į prietaiso įkrovimo jung . Indikatorius pasikeis į raudoną spalvą, tai reiškia, kad prietaisas yra

įkraunamas. Kai indikatoriaus spalva pasikeis vėl į žalią, tai reiškia, kad įkrovimas yra baigtas.
4. Ištraukite įkroviklio jungtuką iš prietaiso jung es ir el. nklo lizdo.

Priežiūra ir laikymas:
 Ruošian s nenaudo  prietaiso ilgiau nei 2 mėn. prašome jį laiky  sausoje vietoje, kambario temperatūroje.
 Pilnai  įkraukite  bateriją  prieš  padėdami  prietaisą  laikymui  ir  po  kiekvieno  naudojimo.  Taip  pat  kas  30  d.  prietaiso

nenaudojant.
 Prieš išimdami bateriją įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
 Reguliariai kas 3 mėn. pa krinkite prietaiso varžtus ir veržles, ar jos yra nkamai priveržtos.
 Pastebėjus bet kokį pažeidimą kreipkitės į servisą nebandydami prietaiso taisy  patys.
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Bendrieji saugumo perspėjimai:
 Visuomet įsijunkite apšvie mą esant prastam matomumui, kad būtumėte geriau matomi kelyje.
 Prietaiso nerekomenduojama naudo  vaikams iki 14 m. amžiaus.
 Prieš važiuodami prietaisu jam skirtais važiuo  keliais pasitreniruokite prietaiso valdymą, stabdymą ir sukimą vietose, kur

nėra žmonių ant sausos, lygios dangos.
 Stabdymo efektyvumas priklauso nuo daugelio faktorių, kaip apkrovos lygis, nuolydis, oro sąlygos ir kt. Stabdymo kelias

ant drėgnos dangos gali pailgė  iki 60%. Venkite per staigaus stabdymo, kad neužblokuotumėte stabdžių.
 Nustojus min  važiavimo metu variklis automa škai išsijungs.
 Venkite važiavimo į ilgas įkalnes, nes variklis gali perkais . Nenaudokite įkalnėms didžiausio greičio.
 Baigian s baterijos įkrovai variklis gali nebeveik  tolygiai ir pradė  „strig “. Tokiu atveju nutraukite prietaiso naudojimą,

išjunkite ir jį įkraukite.
 ATSARGIAI!  Jeigu  prietaiso  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.
 DĖMESIO: p  radedant važiuo  elektriniu dviračiu – pajudėkite iš vietos minant pedalus. Niekada nespauskite greičio  

reguliatoriaus norėdami pajudė  iš vietos. Greičio reguliatorių naudokite k tuomet, kai dvira s važiuoja.

Pagrindiniai techniniai parametrai:
Rėmas Aliuminio lydinio, 50,8 cm
Variklis 250 W
Baterija 48 V, 8 Ah, ličio jonų
Svoris 24 kg
Ratai 50,8 cm
Priekinė šakė Magnio
Ekranėlis LED
Pavarų sistema Shimano 6
Stabdžiai Diskiniai
Įkrovimo laikas 6–8 val.
Maksimali apkrova 150 kg
Maksimalus grei s 25 km/val.
Nuvažiuojamas atstumas 30–45 km*

*PASTABA: elektrinių dviračių nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo šių faktorių:
1. Vairuotojo svorio, dviračio programinių nustatymų, oro slėgio dviračio padangose.
2. Baterijos įkrovimo lygio, baterijos nusidėvėjimo / liku nės talpos lygio, - baterijos savybės kinta eksploatacijos eigoje ir esiogiai 
priklauso nuo naudojimo intensyvumo bei krovimo įpročių.
3. Vairavimo s liaus (staigiai akceleruojant ar važiuojant maksimaliu greičiu nuvažiuojamas atstumas trumpėja), kelio reljefo, vėjo
s prumo bei kryp es, oro temperatūros (krentant aplinkos temperatūrai, ličio baterijų techninės charakteris kos prastėja). 

Garan ja:
Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garan ja negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo
centras gali atlik  mokamą prietaiso taisymą.
Garan ja negalioja, jeigu:

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

 Garan ja
1. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garan jos galiojimas nutrūksta, įrenginį a darius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl ne nkamo mūsų gaminių naudojimo.
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5. Gavę krovinį, a džiai pa krinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant 
pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gau  kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garan nės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą
išspręs , o jei jos išspręs  nepavyksta, prietaisą reikia atsiųs , kad būtų suremontuotas.
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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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