
ELEKTRINIS DVIRATIS MYATU 
X80MSILVER, X80MRED

NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

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

Naudojimas
1. Priveržkite 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.
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Ekranėlio naudojimas
LCD matuoklio valdymas

1. Norėdami įjung /išjung  el. dviračio sistemą, palaikykite paspaudę MODE (viršu nį) mygtuką
2 s. Pradinė vertė yra „1“.

2. Norint pakeis  el.  dviračio važiavimo pagalbos mynimui lygį,  spauskite DOWN mygtuką, kol
pasieksite norimą lygį.

3. Visiškai automa nė važiavimo funkcija - spauskite DOWN mygtuką, kol pasieksite  lygį „0“.

Įspėjimai:
 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.

Pagrindiniai techniniai parametrai:
Rėmas 51 cm, magnio
Variklis BAFANG, 250 W
Baterija 36 V, 7,5 Ah
Valdiklis 36 V
Ratai 51 x 5 cm
Priekinė šakė Magnio
Ekranėlis LCD
Pavarų sistema Shimano 7
Įkroviklis Standar nis
Įkrovimo laikas 4–8 val.
Maksimali apkrova 120 kg
Maksimalus grei s 25–32 km/val.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


