
ELEKTRINIS MOTOROLERIS RKS CITYBIKE
NAUDOTOJO VADOVAS

Įvadas
Gerbiamas pirkėjau,
RKS elektrinis motoroleris – aplinką tausojan  transporto priemonė, pasižymin  elegan ška forma, modernia valdymo sistema ir
dideliu techniniu pajėgumu. Garantuojame puikią kokybę, aukščiausios klasės įrangą ir profesionalias technologijas. 
Motoroleris pasižymi saugiu dizainu ir apgalvota struktūra. Efektyviai veikian s variklis, baterijos ir amor zacinės detalės už krina
važiavimo patogumą.  Galimi trys  važiavimo režimai:  elektrinis  važiavimas,  važiavimas,  naudojant  pedalus,  ir  elektrinis  režimas,
naudojant pedalus. Galėsite nesunkiai naviguo  net ir intensyvaus eismo sąlygomis.
Norėdami, kad prietaisas ilgai ir pa kimai Jums tarnautų, prieš jį naudodami, a džiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Laikykitės
naudotojo vadovo reikalavimų, kad palaikytumėte puikią prietaiso būklę ir saugiai, patogiai bei sėkmingai keliautumėte.
Ši transporto priemonė tausoja aplinką. Žemiau pateikiami kai kurie šio elektrinio prietaiso privalumai ir charakteris kos:

 I n veiksmingas bešepetėlinis pastoviosios srovės variklis.
 Skaitmeninis valdiklis su indikatoriais ir apsauga nuo per didelės arba per mažos elektros srovės įtampos.
 Stabdžių sistema, kuriai gali bū  nutraukiamas elektros ekimas, siekiant už krin  saugų važiavimą.
 Baterijos, už krinančios puikų srovės ekimą ir ilgesnį nuvažiuojamą atstumą.
 Priekinė ir galinė stabdžių sistemos, už krinančios patogų ir lengvą važiavimą.

Naudotojų dėmesiui
Atkreipkite  dėmesį  į  žemiau  pateikiamus  saugumo  perspėjimus,  kad  nkamai  naudotumėte  prietaisą  ir  už krintumėte  saugų
važiavimą.

1. A džiai perskaitykite naudotojo vadovą. Įsi kinkite, kad visos prietaiso detalės yra savo vietose, prieš pradėdami važiuo ,
kad už krintumėte važiavimo saugumą.

2. Neapkraukite prietaiso.
3. Rekomenduojame krau  prietaisą kiekvieną dieną. Neleiskite baterijai visiškai išsikrau .
4. Baterijų  bloko viduje  yra  saugumo mechanizmas.  Išėmę baterijų  bloką, nelieskite  neigiamo  ir  teigiamo baterijų  polių

rankomis,  ypač  šlapiomis.  Nelieskite  metalinių  prietaiso  korpuso  detalių,  nes  įvykęs  trumpasis  jungimas  gali  tap
nelaimingų atsi kimų ar nudegimų priežas mi. Visuomet laikykitės šių taisyklių.

5. Savarankiškai neišrinkite ir nesurinkite prietaiso dalių. Jei reikia pakeis  prietaiso dalis atsarginėmis, įsi kinkite, kad yra
naudojamos originalios gamintojo atsarginės dalys. Laiku pataisykite sugedusį prietaisą.

6. Nevažiuokite motoroleriu, kai stovin s vanduo pasiekia elektrinio variklio centrą, lyjant lietui. Į variklį patekęs vanduo gali
apgadin  prietaisą.

Važiavimo saugumas
Bendrosios taisyklės

 Važiuodami prietaisu,  visuomet dėvėkite nkamą šalmą. Rinkdamiesi,  dėvėdami ir prižiūrėdami šalmą, vadovaukitės jo
gamintojo nurodymais.

 Važiuodami  laikykitės  kelių  eismo taisyklių,  kaip  ir  kitos  transporto  priemonės.  Praleiskite  pėsčiuosius,  sustokite  es
šviesoforais ir STOP ženklais.

 Važiuokite esiai ir nedarykite staigių posūkių. Nevažiuokite prieš eismą.
 Signalizuokite sustojimą ar posūkį.
 Stenkitės už krin , kad būtumėte gerai matomi ki ems eismo dalyviams.
 Susikoncentruokite į kelią. Venkite duobių, žvyro, benzino, greičio kalnelių, bordiūrų, kanalizacijos grotelių ir kitų kliūčių.
 Pasiruoškite ne kėtumams, pvz. atsidarančioms mašinos durelėms arba mašinoms, išvažiuojančioms iš šoninių gatvelių.
 Būkite labai atsargūs sankryžose ir lenkdami kitas transporto priemones.
 Būkite susipažinę su visomis prietaiso funkcijomis. Prak kuokitės signalizuo , stabdy  ir naudo  garsinį signalą.
 Nevežkite keleivių ar daiktų, kurie gali apsunkin  matomumą ar prietaiso valdymą. Venkite daiktų, galinčių apribo  Jūsų

girdėjimą.
 Išlaikykite saugų stabdymo atstumą tarp motorolerio ir dvira ninkų, transporto priemonių bei aplinkinių daiktų. Saugus

stabdymo atstumas priklauso nuo oro sąlygų.
Lie ngos oro sąlygos
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 Būkite ypač atsargūs, jei lauke lyja.
 Pradėkite stabdy  anksčiau, nes susto  prireiks daugiau laiko.
 Sumažinkite važiavimo grei . Stenkitės staigiai nestabdy  ir būkite ypač atsargūs, darydami posūkius.
 Už krinkite savo matomumą kelyje.
 Dėvėkite šviesą atspindinčius drabužius ir naudokite žibintus.
 Duobės ir slidūs paviršiai, tokie kaip geležinkelio bėgiai, tampa pavojingesni, lyjant lietui.

Važiavimas nak
 Įsi kinkite, kad dega priekiniai žibintai.
 Dėvėkite šviesą atspindinčius, šviesių spalvų drabužius.
 Važiuokite nak , k esant bū nybei. Važiuokite nedideliu greičiu ir, jei įmanoma, pažįstamomis, apšviestomis gatvėmis.

Dėmesio: prietaisas nėra pritaikytas naudo  neįgaliesiems.
Pa krinkite prieš važiuodami
Prieš važiuodami prietaisu, atlikite prietaiso apžiūrą, kad už krintumėte savo saugumą.

 Atleiskite prietaiso užraktą. Pa krinkite, ar visi vairo indikatoriai normaliai veikia. Ar veikia stabdžiai?
 Ar normalus padangų slėgis? Nepripūstos padangos turės įtakos važiavimo greičiui ir nuvažiuojamam atstumui.
 Ar užtvir n  priekinio ir galinio ratų varžtai?
 Ar už krinamas pakankamas elektros ekimas?
 Ar nkamai ir pa kimai sureguliuo  stabdžiai?
 Ar nkamai sureguliuota ir prisukta rankenėlė bei balnelis?

Prietaiso dalys ir techniniai parametrai
Jūsų  įsigyto  prietaiso  parametrai  gali  šiek  ek  skir s  nuo
parametrų, pateikiamų lentelėje.

1. Priekinis žibintas
2. Įkroviklis
3. Sėdynė
4. Galinis daiktų laikiklis
5. Galinis žibintas
6. Galinis purvasaugis
7. Bešepetėlinis variklis
8. Galiniai stabdžiai
9. Galinis amor zatorius
10. Priekinis išsišakojimas
11. Priekiniai stabdžiai
12. Priekinis purvasaugis

Standartas EN15194:2017
Variklio pas Bešepetėlinis
Maksimali nominali variklio galia (W) 250 W
Nominali variklio įtampa (V) 48 V
Variklio energijos suvartojimas 2-3 kWh / 100 km
Maksimalus grei s 25 km/h
Maksimalus nuvažiuojamas atstumas 35-40 km
Apkrova 76 kg
Priekiniai stabdžiai Būgniniai
Galiniai stabdžiai Būgniniai
Ratų ir padangų dydis 16"x2,5
Baterijų pas Švino-rūgš nis akumuliatorius
Baterijų sukaupiamos energijos kiekis 12 Ah
Maksimalus važiavimo kampas 12°
Baterijų įkrovimo trukmė 6-8 val. 
Prietaiso matmenys 1660 x 590 x 1045 mm
Svoris 74 kg
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Prietaiso charakteris kos
 Prietaiso korpuso dizainas sukurtas remian s moksliniais tyrimais, siekiant už krin  geriausią važiavimo kokybę, remian s

inžineriniais ir este niais kriterijais.
 Lengva, paprasta ir elegan ška forma. Išskir nis detalių ir medžiagų parinkimas už krina puikią važiavimo kokybę.
 Paprastas dizainas su pedalais garantuos važiavimo patogumą.
 Priekinis žibintas už krins saugų ir patogų važiavimą tamsoje.
 Siekiant už krin  Jūsų saugumą, elektrinė saugumo sistema automa škai nutrauks elektros ekimą, Jums stabdant.
 Prietaiso grei s - 25 km/h, padėsian s už krin  Jūsų saugumą.
 Galimi 3 važiavimo režimai: elektrinis, su pedalais, elektrinis ir su pedalais.
 Siekiant už krin  ilgą baterijos tarnavimą, reguliariai ją kraukite, ypač baterijai baigiant išsikrau .
 Dalis  baterijos  energijos  bus  suvartojama,  tamsoje  įjungus  žibintą,  taigi  sumažės  prietaiso  nuvažiuojamas  atstumas.

Nepalikite žibinto įjungto be reikalo.
 Siekiant  už krin  ilgą  baterijos  tarnavimą,  rekomenduojame bateriją  krau ,  kaskart  baigus  naudo  prietaisą,  kad  ji

visuomet būtų maksimaliai įkrauta. Įsižiebus raudonai elektros kiekio lemputei, tuoj pat įkraukite prietaisą.

Detalių reguliavimas
Vairo reguliavimas

 Įstatytas ver kalus rato vamzdis turėtų bū  ne žemiau kaip minimali riba (raudona saugumo žyma). Saugumo žyma turėtų
bū  žemiau šešiakampės veržlės (1 pav.).

Balnelio reguliavimas
 Atsukite balnelio tvir nimo varžtą ir įstatykite į balnelio vamzdį. Užsukite varžtą ir įstatykite balnelio vamzdį į ver kalų

rėmo vamzdį. Abiem kojomis atsiremkite į balnelį ir pareguliuokite balnelio padė , kad galėtumėte patogiai važiuo  (2
pav.).

Priekinių stabdžių reguliavimas
 Jei stabdžiai prastai stabdo, įsukite varžtą stabdžių rankenėlėje. Stabdžiai veikia nkamai, jei, paspaudus stabdžius, ratas iš

karto sustoja (3 pav.).
Galinių stabdžių reguliavimas

 Jei  galiniai  stabdžiai  prastai  stabdo,  atlaisvinkite  stabdžių  kabelio  užrakto  varžtą.  Pasukite  reguliavimo  varžtą  ir
pareguliuokite stabdžių diskelių padė . Tuomet užsukite stabdžių kabelio užrakto varžtą. Žr. 4 pav.

Grandinės reguliavimas
Norėdami  pareguliuo  grandinę,  pirmiausia atlaisvinkite galinės ašies  veržlę,  o tada – grandinės  reguliavimo varžtą.  Grandinės
įtempimas turėtų už krin  veiksmingą važiavimą. Galinis  ratas turėtų bū  simetriškas grandinei.  Grandinei  nulinkus 10-15 mm,
prisukite galinės ašies veržlę. Rekomenduojamas sukimo momentas turėtų bū  ne mažesnis kaip 30 Nm (5 pav.).
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Ratų reguliavimas
 Pritvir nkite priekinį ratą prie priekinių šakių. Palikite vienodą ≤3 mm atstumą iš kairės ir dešinės (žr. 6 pav.).
 Pritvir nkite galinį ratą prie prietaiso rėmo. Palikite vienodą ≤3,5 mm atstumą iš kairės ir dešinės.
 Kai prisukate priekinio rato varžtus, sukimo momentas turėtų bū  ne mažesnis kaip 22 Nm, o kai reguliuojate galinio rato

varžtus, sukimo momentas turėtų bū  ne mažesnis kaip 30 Nm.

Įkrovimas
Prieš pirmą kartą važiuodami prietaisu, įkraukite baterijas 4-6 valandas, naudodami pridedamą įkroviklį. Norėdami krau  prietaisą,
nuimkite apsauginį dangtelį nuo įkrovimo lizdo. Tada įstatykite įkroviklį į įkrovimo lizdą ir galiausiai – į sieninę rozetę.
DĖMESIO: įjungimo mygtukas turėtų bū  OFF padėtyje, kraunant prietaisą.
Visos baterijos kraunasi tuo pačiu metu. Įkraukite prietaisą, kaskart baigę jį naudo . Įkraukite prietaisą, jei nenaudojote jo 30 dienų
ar ilgiau. Įkrovimo laikas – 4-6 valandos. 

DĖMESIO: nedėkite baterijų netoli šilumos šaltinių ar ugnies. Nelaikykite įkroviklio netoli vandens.

A džiai perskaitykite naudotojo vadovą. Sprogios  dujos!  Kraunant  prietaisą,  gali
susidary  sprogios  dujos.  Jei  kraunate
baterijas  uždarose  patalpose,  už krinkite

nkamą jų vėdinimą.
Pavojingos  baterijų  medžiagos.  Ėsdinan
sieros rūgš s!

Nerūkykite! Venkite atviros liepsnos.

Dėvėkite  apsauginius  akinius.  Į  akis  patekus
rūgščiai,  perplaukite  jas  vandeniu  ir
kreipkitės  į  gydytoją.  Ant  odos  patekus
rūgš es,  nuplaukite  ją  vandeniu.  Naudokite
5% valgomosios sodos nktūrą ir kreipkitės į
medikus. 

Pavojingos  atliekos.  Nemeskite  prietaiso
kartu su bui nėmis atliekomis.

Saugokite  prietaisą  nuo  vaikų.  Laikykite
prietaisą jiems nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamai perdirbkite šį prietaisą.

Baterijų krovimo būdai
Įkraukite baterijas, baigę važiuo  prietaisu arba baterijai išsikrovus. Galimi du įkrovimo metodai: išėmus baterijas arba prijungus
įkroviklį prie viso prietaiso. 
Norėdami išim  baterijas:

 Atverkite baterijų bloko užraktą.
 Išimkite baterijas, patraukdami už bloko rankenėlės.
 Įkrovę baterijas, įdėkite jas atgal ir užrakinkite.

Baterijos išėmimas krovimui
 Kaip jau minėta aukščiau, išėmę baterijas, nelieskite baterijų + ir – polių rankomis, ypač šlapiomis. Neleiskite prie 

elektrodų lies s metaliniams daiktams.
 Nekraukite apverstų baterijų, nes kitaip pastebimai sutrumpės baterijų tarnavimo laikas. 
 Padėkite baterijų įkroviklį ant plokščio paviršiaus.  Pirmiausia įstatykite įkroviklio kištuką į  baterijų bloko lizdą.  Tuomet

įstatykite kištuką į 230 V rozetę, kad pradėtumėte krovimą (žr. 7 pav.).
 Baigę krau , pirmiausia ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, tada atskirkite baterijų bloko kištuką. 

Krovimo trukmė
 Prijungus  prie  prietaiso  įkroviklį,  įsižiebs  raudona  įkroviklio  indikatoriaus  lemputė.  Tai  reiškia,  kad vykdomas elektros

ekimas.
 Pirmą kartą kraunant baterijas, palikite jas krau s 8-10 valandų. Įsižiebus žaliai įkroviklio lemputei, žinosite, kad baterija

visiškai įsikrovė. Apsauginis mechanizmas neleis įvyk  perkrovai. Įpras nis įkrovimas truks 2-8 valandas.
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 Prietaisas turi apsauginius mechanizmus nuo perkrovos. Nekraukite prietaiso ilgiau kaip 24 valandas, nes tai gali turė
neigiamos įtakos baterijos tarnavimo laikui.

Ki  įkrovimo patarimai
 Kraudami laikykite įkroviklį saugioje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.
 Nenaudokite baterijos, kuri baigia išsikrau , kitaip gali sutrumpė  baterijos tarnavimo laikas.
 Nekraukite prietaiso, naudodami kitų gamintojų įkroviklius. Įkroviklis nėra pritaikytas baterijų saugojimui.
 Prietaiso įkroviklis yra pritaikytas 230 V srovei. Neišrinkite ir nemodifikuokite įkroviklio.
 Kai naudojate ar saugote įkroviklį,  neleiskite į jo vidų patek  vandeniui  ir  metaliniams daiktams.  Neleiskite įkrovikliui

nukris  ar apsidaužy . 
 Neuždenkite naudojamo įkroviklio pašaliniais daiktais.
 Įkroviklis skirtas naudo  uždarose patalpose. Naudokite įkroviklį sausose ir gerai vėdinamose patalpose.
 Jeigu kraudami pastebite specifinį  kvapą arba įkroviklis labai įkaista, nutraukite įkrovimą ir kreipkitės į įgaliotą klientų

aptarnavimo centrą.
Dėmesio: naudokite įkroviklio laidus k baterijoms krau .

Naudojimas

 Baigę krau  prietaisą, galėsite pradė  važiuo . Laikykitės prietaiso naudojimo vietoje galiojančių elektrinių motorolerių
naudojimą  reglamentuojančių  teisės  normų.  Šios  normos  gali  skir s  priklausomai  nuo  naudojimo  vietos.  Privalote
susipažin  su šiomis normomis ir jų laiky s.

 Norėdami važiuo , pasirinkite įjungimo mygtuko ON padė . Įjungimo mygtuką rasite priekinėje apa nėje sėdynės dalyje.
Prietaisui įsijungus, įsižiebs baterijų ir įjungimo indikatoriai.

 Laikykite vairą abiem rankomis. Patogiai ir stabiliai atsisėdę, atsispirkite kojomis. Dešinė ranka kontroliuoja grei . Pasukite
greičio valdiklį pamažu, kad staigiai nepagreitėtumėte.

 Smarkiau  traukiant  akceleratorių,  motorolerio  grei s  didės  greičiau.  Norėdami  stabdy ,  atleiskite  akceleratorių  ir
paspauskite stabdžius. Kontroliuokite motorolerio grei , naudodami ek akceleratorių, ek stabdžius. Paspaudus stabdžių
rankenėlę, nutraukiamas elektros ekimas akceleratoriui. 

Važiuojant svarbūs aspektai
 Norėdami taupy  variklį ir baterijas, palengvinkite važiavimą kojomis, kai pradedate naudo  prietaisą arba važiuojate į

įkalnę. Taip pailginsite prietaiso tarnavimo laiką.
 Didinkite prietaiso grei  pamažu, kad sutaupytumėte elektros energijos ir nepažeistumėte elektrinių detalių. 
 Stenkitės staigiai  nepradė  važiuo  ir  staigiai  nestabdy , kad už krintumėte savo saugumą ir sutaupytumėte elektros

energijos.
 Stabdžių valdiklis veikia kaip apsauga nuo perkrovos. Perkrovos atveju elektros ekimas bus nutraukiamas automa škai.

Prietaisui grįžus į įpras nę padė , elektros ekimas bus tęsiamas.
 Stabdydami stenkitės nelaiky  greičio reguliavimo rankenėlės, kad neįvyktų elektros variklio perkrova.
 Maksimalus  svoris,  kurį  gali  vež  prietaisas,  -  110  kg.  Tačiau  rekomenduojame  vež  mažesnį  svorį  (su  vairuotoju).

Nevažiuokite didesniu nei galima greičiu.
Stabdymas ir stovėjimas

 Sustoję ir  stumdami prietaisą,  paspauskite išjungimo mygtuką, kad netyčia neįjungtumėte rankenėlės  ir  išvengtumėte
nelaimingų atsi kimų, galimų, prietaisui staigiai įsijungus.

 Rekomenduojame laiky  prietaisą patalpose ar garaže. Nepamirškite išjung  prietaiso ir ištrauk  raktelio.
 Viešose vietose  parkuokite  motorolerį  tam skirtose  vietose,  laikydamiesi  kelių  eismo taisyklių.  Nepamirškite  išjung

prietaiso ir ištrauk  raktelio.

Priežiūra
Jūsų saugumui stenkitės palaiky  gerą motorolerio būklę, reguliariai prietaisą valy  ir prižiūrė .
Reguliari priežiūra ir apžiūra

 Pa krinkite, ar priekinio ir galinio ratų varžtai yra tvirtai prisuk . Pa krinkite, ar rėmas yra stabilus.
 Pa krinkite, ar padangų grioveliai yra nusidėvėję. Pa krinkite, ar normalus priekinio ir galinio ratų slėgis.
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 Pa krinkite, ar nkamai veikia skambu s ir galinis atšvaitas.
 Pa krinkite, ar nkamai veikia stabdžiai.
 Jei  prietaisas buvo ilgai  nenaudojamas,  už krinkite  nkamą jo įkrovimą.  Reguliariai  kraukite  prietaisą.  Įprastai  turėtų

pakak  1 karto per mėnesį, kad už krintumėte nkamą baterijos tarnavimą.
 Žiemą laikykite baterijas šiltoje vietoje.

Valymas
 Neplaukite  prietaiso  su aukšto slėgio  plovimo įranga,  kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų, vandeniui  patekus ant

elektrinių detalių.
 Valykite nešvarumus nuo dažytų ir plas kinių paviršių, naudodami skudurėlį ir neutralią valymo priemonę. Išdžiovinkite

sausu skudurėliu.
 Prižiūrėkite metalines motorolerio dalis tepalu. 
 Netepkite tepalo ant guminių stabdžių detalių, padangų, baterijų ir valdiklio.

Trikdžių šalinimas
Nr. Problema Galima priežas s Sprendimas
1 Nepavyksta įjung  prietaiso. 1. Mažas baterijų įkrovimas.

2. Prastas kontaktas tarp baterijų ir lizdo.
3. Įjungimo užraktas yra ne nkamoje 

padėtyje.

1. Įkraukite baterijas.
2. Nuvalykite nešvarumus nuo 

kontaktų.
3. Pasukite užraktą į reikiamą padė .

2 Nepavyksta nustaty  greičio 
arba maksimalus išvystomas 
grei s yra nedidelis.

1. Mažas baterijų įkrovimas.
2. Atsilaisvino magne nė greičio 

reguliavimo rankenėlės detalė.
3. Sugedo arba yra apgadinta greičio 

reguliavimo rankenėlės spyruoklė.

1. Įkraukite baterijas.
2. Priveržkite atsilaisvinusią detalę.
3. Kreipkitės į įgaliotą klientų 

aptarnavimo centrą.

3 Paspaudus įjungimo mygtuką, 
neveikia variklis.

1. Atsilaisvino kabelių prijungimas.
2. Atsilaisvino magne nė greičio 

reguliavimo rankenėlės detalė.
3. Variklio laidų jungtys atsilaisvino arba 

yra apgadintos.

1. Nuneškite prietaisą taisy  ir iš 
naujo sujunkite laidus.

2. Priveržkite atsilaisvinusią detalę.
3. Kreipkitės į įgaliotą klientų 

aptarnavimo centrą.
4 Įkrovus prietaisą, prietaisas 

važiuoja trumpą atstumą.
1. Per mažas oro slėgis padangose.
2. Nepakankamas įkrovimas arba įkroviklio 

gedimas.
3. Važiuojate į kalną, esant s priam vėjui, 

dažnai stabdote, vežate didelį svorį.
4. Baterija sensta arba yra apgadinta. 

Nepakankamai reguliariai kraunate 
baterijas arba jos ilgai buvo paliktos 
išsikrovusios.

5. Žema temperatūra žiemą pastebimai 
sumažina nuvažiuojamą atstumą.

1. Pripūskite padangas.
2. Visiškai įkraukite baterijas. 

Pa krinkite kontaktų sujungimą.
3. Važiuodami pasispirkite kojomis.
4. Pakeiskite baterijas.
5. Ilgiau kraukite baterijas uždarose 

patalpose.

5 Prietaisas nesikrauna. 1. Įkroviklio kištukas iškrenta arba 
atsipalaiduoja.

2. Perdegė baterijų bloko saugiklis.
3. Baterijų jung s atsilaisvino. 

1. Įsi kinkite, kad kištukas gerai 
laikosi rozetėje.

2. Pakeiskite saugiklį.
3. Leiskite įgalio ems specialistams 

sutaisy  laidus.
6 Ratai skleidžia neįprastus 

garsus.
1. Variklio guolių nusidėvėjimas.
2. Anglies šepetėlių nusidėvėjimas.
3. Ratų deformacija.

1. Pakeiskite guolius.
2. Pakeiskite anglies šepetėlius.
3. Pareguliuokite ratų padė .

Jūsų saugumui rekomenduojame reguliariai prižiūrė  prietaisą ir įsi kin , ar neatsipalaidavo laikiklio ir veleno varžtai. Jei reikia, 
pritvir nkite juos, kitaip gali įvyk  nelaimingas atsi kimas.
Baterijų naudojimas ir elektros taupymas

 Prietaisas naudoja švino-rūgš es baterijas kaip energijos šal nį. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo prietaiso 
naudojimo būdo.

 Pradėdami važiuo , pasispirkite kojomis.
 Esant galimybei, baigę naudo  prietaisą, padėkite jį krau .
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 Padėkite prietaisą saugo , jam esant visiškai įkrautam. Reguliariai kraukite prietaisą, jei jo nenaudojate.
 Sukite greičio valdymo rankenėlę pamažu. Norėdami padidin  grei , staigiai jos nesukite.
 Norint sutaupy  energijos, rekomenduojame 15-18 km/h grei .
 Važiuodami prietaisu, stenkitės dažnai ir staigiai nestabdy .

Tepalo naudojimas
 Naudokite tepalą kartą per 1-2 mėnesius.
 Keiskite priekinio ir vidurinio veleno tepalą kartą per 2 metus.
 Grandinę valykite kasmet.
 Vidinis stabdžių vamzdelis turėtų bū  patepamas tepalu kartą per 6 mėnesius.

Patarimai
1. Naudotojo vadovas paaiškina prietaiso veikimo principus. Jis nėra naudo nas kaip prietaiso apžiūros vadovas.
2. Prietaiso iliustracijos gali skir s nuo kro prietaiso išvaizdos. 
3. Gamintojas pasilieka teisę keis  prietaiso parametrus be išanks nio perspėjimo. Motoroleris turi greičio limito 

mechanizmą, kurį draudžiama atskir  nuo prietaiso. Greičio limitavimas už krina naudojimo saugumą.
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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


