
ELEKTRINIS DVIRATIS RKS MX7
NAUDOTOJO VADOVAS

Įvadas
Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote RKS elektrinį dvira . Garantuojame ne k puikią prietaiso kokybę, bet ir profesionalų įsigyto prietaiso
aptarnavimą.
Šios instrukcijos padės Jums nkamai naudo  dvira , pateikdamos pagrindinę informaciją apie prietaisą ir kasdienę jo priežiūrą.
Važiavimas dviračiu – viena iš sveikiausių kasdienio sporto formų. Be to, taip padėsite sumažin  savo ekologinį pėdsaką.
RKS už krina malonią ir smagią važiavimo pa r .

Naudotojų dėmesiui
Elektrinis dvira s a nka EN 15194 standarto reikalavimus. Prietaiso elektriniai komponentai a nka tarptau nius
saugumo ser fikatus bei a nkamus saugumo ir veikimo testavimo standartus.

Įkroviklis LED matuoklis Baterijos Variklis
Šiose  instrukcijose  pateikiama  naudinga  informacija  apie  RKS  elektrinį  dvira .  Prieš  naudodami  prietaisą,  perskaitykite  šias
naudojimo instrukcijas.

Pradinė informacija
Jūsų saugumui rekomenduojame dėvė  šalmą, važiuojant dviračiu.
A. Baterijos įkrovimas

Paspauskite įjungimo mygtuką ilgiau kaip 2 sekundes. Norėdami sužino  daugiau, žr. LED matuoklio naudojimo instrukcijas.

B. Variklio įjungimas

1. Raudona: įjungimo mygtukas
2. Juoda: įkrovimo lizdas
3. Balta: USB
 Įkroviklio  indikatoriaus  lemputei  žybsint  raudonai,  tai  reškia,  kad  baterija  nesikrauna.  Ištraukite  įkroviklį  iš  lizdo  ir

kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
 Laikykite baterijas toliau nuo drėgmės ir už krinkite nkamą jų vėdinimą. Neuždenkite baterijų,  kai  jas kraunate,  nes

susidarys daug šilumos. Kraudami prietaisą, nepalikite jo be priežiūros.
 Sugedus matuokliui, žr. LCD matuoklio naudojimo instrukcijas.

C. Baterijų išėmimas ir įdėjimas
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1. Išpakuokite ir įdėkite baterijas.
2. Pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę, kad atrakintumėte baterijų bloką.
3. Išimkite baterijas.
 DĖMESIO! Važiuokite saugiai ir tyliai. 
 DĖMESIO! Už krinkite baterijų bloko saugumą. 
 DĖMESIO! Sustoję išjunkite elektros ekimą, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.
 Įsijungus sistemai, prietaisas pradeda judė . Norėdami išveng  nekontroliuojamos važiavimo pradžios, ypač lie ngomis

dienomis ar sningant, rekomenduojame dėvė  šalmą.

1. Pastumkite į priekį tvir nimo mechanizmą.
2. Paspauskite žemyn užraktą.

DĖMESIO! Prietaiso naudotojas turėtų nepamirš  užrakin  prietaiso užrakto.

Sudedamosios dalys
1. Galinė padanga
2. Galinis ratas
3. S pinai
4. Galiniai diskiniai stabdžiai
5. Laisvoji eiga
6. Perjungiklis
7. Grandinė
8. Galinis atšvaitas
9. Balnelio gnybtas
10. Balnelio vamzdžiai
11. Sėdynė
12. Grandinis žiedas ir svertas
13. Statymo kojelė
14. Variklis
15. Baterijos
16. Rėmas
17. Rankena
18. Perjungiklis
19. Vairo iškyšos gnybtas
20. Tvir nimo laikiklis
21. Vairo iškyša
22. Priekinės šakės
23. Priekiniai stabdžiai
24. Kairė stabdžių rankenėlė
25. Dešinė stabdžių rankenėlė
26. Skambu s
27. LED matuoklis

2



28. Rankena
29. Įkroviklis
30. S pinai
31. Priekinis ratas
32. Greičio ju klis

Darbo pradžia
Gerbiamas pirkėjau,
Prieš naudodami prietaisą, susipažinkite su elektrinių dviračių veikimo principais. A džiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, kad
susipažintumėte su galimomis rizikomis.
Dvira s turėtų bū  visiškai surinktas ir sureguliuotas. Priešingu atveju kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Pirmiausia  perskaitykite  naudojimo  instrukcijas.  Jūsų  saugumui  rekomenduojame iškart  kreip s  į  įgaliotą  klientų  aptarnavimo
centrą, jei iškiltų problemų.
Instrukcijose pateikiama pagrindinė informacija apie prietaiso naudojimą, priežiūrą ir taisymą. Tik taip už krinsite saugų prietaiso
naudojimą.
Pateikiama technologinė informacija turėtų a k  finalinius prietaiso parametrus.
Norėdami gau  daugiau informacijos, kreipkitės į įgaliotą RKS pla ntoją. 
Naudodami prietaisą, laikykitės naudojimo vietoje galiojančių teisės normų.
Perspėjimai

 Dėvėkite nkamą šalmą.
 Dėvėkite šviesių spalvų ar šviesą atspindinčius drabužius. 
 Dėvėkite prigludusius prie kūno drabužius, kad išvengtumėte pavojų važiuodami.
 Avėkite neslidžius batus.
 Net  jei  esate  patyręs  dvira ninkas,  perskaitykite  naudojimo  instrukcijas,  kad  susipažintumėte  su  RKS  produktais  ir

pa krintumėte dviračio būklę prieš važiuodami.
 Geri važiavimo dviračiu įpročiai labai svarbūs ne k Jūsų, bet ir aplinkinių saugumui.

Detalių reguliavimas
A. Rato prijungimas
Priekinio rato tvir nimas gali bū  dviejų rūšių: varžto po arba greito atleidimo rankenėlės po. #15 veržliarak s reikalingas, norint
reguliuo  varžto po tvir nimą. Jei raktas turi tvir nimo rankenėlę, galėsite pritvir n  arba atleis  ratą,  naudodami tvir nimo
sag .
Dėmesio: įsi kinkite, kad ratas tvirtai prisitvir no. Ratų grupė turėtų bū  centrinėje padėtyje. 

1. Varžtų po priekinio
rato grupė.

2. #15 veržliarak s.
3. Sukimo  momentas:

16 Nm-25Nm.
4. Įsi kinkite,  kad  ratų

grupė yra centrinėje
padėtyje.

1. Atleidimo
rankenėlės  priekinio
rato grupė.

2. Įsi kinkite,  kad
pasiekiamos
priekinės  šakės  ir
kad nėra nuokrypio.

B. Vairo ir vairo iškyšos surinkimas

Vairo iškyša gali bū  dviejų rūšių: dantyta ir nedantyta.
1. Dantyta vairo iškyša.
2. Pasukite M6 šešiakampį

raktą  pagal  laikrodžio
rodyklę.

3. Sukimo  momentas:  9,8
Nm-12Nm.

4. Vairo  iškyša  turėtų  bū
nukreipta  į  važiavimo
pusę.

Dėmesio:  sulenkdami
pritvir nkite  apsauginius
griovelius,  kad  neįvyktų
nelaimingas atsi kimas.

3



1. Nedantyta vairo iškyša.
2. M5  ir  M4  šešiakampiai

raktai.
3. Sukimo  momentas:  9,8

Nm-12Nm.
4. Įstatykite  vairo  iškyšą  į

priekines  šakes  ir
prisukite  varžtą,
naudodami  M5  raktą.
Sukite  pagal  laikrodžio
rodyklę.

5. Vairo  iškyša  turėtų  bū
nukreipta  į  važiavimo
pusę.

1. Prisukite  du  varžtus,
naudodami  M4
šešiakampį raktą.

2. Sukimo  momentas
(M5): 6-8 Nm.

Norėdami surink  vairą:
1. Naudokite  M4  ir  M5

šešiakampius  raktus.
Įsi kinkite,  kad  galite
patogiai juos laiky .

2. Įsi kinkite,  kad rankena
yra  lygiagre  horizonto
linijai.

C. Sėdynės vamzdžio pritvir nimas
1. Įstatykite  sėdynės

vamzdį  į  rėmą  (žr.
pav.).

2. Pareguliuokite  sėdynę
taip,  kad patogiai  ant
jos sėdėtumėte.

3. Įsi kinkite,  kad
sėdynės  vamzdis  yra
išsilygiavęs  su  rėmo
vamzdžiu.

1. Neleiskite,  kad
matytųsi  saugumo
žyma.

2. Atlaisvinkite  greito
atleidimo  rankenėlę
(turėtų  bū  nustatyta
CLOSE padė s).

3. Galėsite  įstaty
sėdynės vamzdį.

D. Atšvaitų ir skambučio prijungimas
1. Įrankis:  kryžminis

atsuktuvas.
2. Prijunkite atšvaitą.
3. Dažniausiai  galiniai

atšvaitai būna raudoni.

1. Įrankis:  kryžminis
atsuktuvas.

2. Pritvirkinkite  atšvaitą
prie  rėmo.
Pareguliuokite jo padė
taip,  kad  jis  būtų
lygiagretus horizontui.

3. Dažniausiai  priekiniai
atšvaitai būna bal .

1. Įrankis:  kryžminis
atsuktuvas.

2. Palengvinsite
važiavimą,
pritvir ndami
skambu  kairėje
pusėje.

4



E. Priekinio purvasaugio prijungimas
1. Įrankis: atsuktuvas.
2. Prisukite  priekinį

purvasaugį  prie
skylutės,  esančios
priekinėse  šakėse,
tada pareguliuokite.

1. Įrankis: M5 šešiakampis
raktas.

2. Užtvir nkite  kėlimo
skylutę  ir
pareguliuokite,  kad
paliktumėte  saugų
atstumą nuo padangos.

F. Pedalai
R: dešinė, L: kairė.
R:  dešinė  pedalo  pusė,  L:  kairė
pedalo pusė.

1. Įrankis:  #15
veržliarak s.

2. Pasukite  pedalą  pagal
laikrodžio rodyklę.

3. Sukimo momentas: 34
Nm – 44 Nm. 

1. Pastumkite  pedalą  iš
išorės į vidų.

2. Paspauskite žemyn.

G. Pavarų sistemos reguliavimas
Žr. pavarų sistemos naudotojo vadovą.

H. Stabdžių ir stabdžių rankenėlių reguliavimas
Prietaisas gali turė  dviejų pų stabdžius: V po stabdžius arba diskinius stabdžius.

1. Įrankis: M5 šešiakampis raktas.
2. Palikite 3 mm atstumą tarp rato ir stabdžių kaladėlių. Pareguliuokite (žr. pav.).
3. Stabdžiai  turėtų  lik  vidurinėje  dalyje.  Įsi kinkite,  kad  dvi  stabdžių  kaladėlės  veikia

nkamai.
4. Išlygiuokite stabdžius į standar nę padė .

1. Pareguliuokite
stabdžių  kaladėles
pagal rato kreivę.

2. Įsi kinkite,  kad
kaladėlės  visiškai
liečiasi prie plieninio
rato paviršiaus.

1. Reguliavimo  varžtai
skir  nkamam
stabdžių  veikimui
už krin .

2. Jei  veikia  k  viena
stabdžių  pusė,
pareguliuokite
varžtą.
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1. Įrankis: M5 šešiakampis raktas.
2. Pritvir nkite kabelį prie stabdžių.
3. Įsi kinkite, kad tarp stabdžio diskelio ir kaladėlės yra didesnis kaip 1 mm tarpas.
4. Jei susidaro per didelė trin s, pareguliuokite varžtus.
5. Tam naudokite ir stabdžių rankenėlės varžtus.
6. Stabdžiai bus standar nėje padėtyje, kai, juos suspaudus, jie išsilygiuos su strypeliu.

1. Nukirpkite perteklinį
stabdžių kabelį.

2. Izoliuokite diskinių ir
V  po  stabdžių
kabelio galą.

1. Pritvir nkite
stabdžių  kabelio
galą,  kad  jis
nesužeistų
aplinkinių.

1. Perverkite kabelį per
stabdžių rankenėlę ir
ištraukite per varžto
skylutę.

2. Kabelio  galas  turėtų
bū  sulankstytas
varžtų skylutėje.

1. Žr. pav.
2. Šis  varžtas  skirtas

ksliam
reguliavimui.

3. Taip reguliuojami k
V  po  ir  diskiniai
stabdžiai. 

I. Variklio surinkimas
Žr. variklio naudotojo vadovą.
J. Ratlankių priežiūra
Ratlankiai  turi  mažesnio  kaip  3  mm  dydžio  apsauginę  juostelę.  Jeigu,  važiuojant  prietaisu,  ši  juostelė  nusidėvėjo,  pakeiskite
ratlankius, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų. 
Rekomenduojame reguliuo  s pinus kas 3 mėnesius, kad išvengtumėte ratlankio formos paki mų ir taip stabdžiams daromos žalos.

Naudojimo saugumas
Perskaitykite  visus  instrukcijose  pateikiamus  saugumo  perspėjimus.  Visuomet  laikykitės  instrukcijų  nurodymų.  Jeigu  skolinate
dvira  draugams, pasiūlykite jiems pirmiausia perskaity  naudojimo instrukcijas.
Instrukcijose naudojamas ženklinimas:

 Naudinga informacija: šioje skiltyje pateikiama naudinga prak nė informacija.
 Atkreipkite dėmesį: informacija apie galimus defektus ir gedimus.
 Dėmesio:  galimi  pavojai  sveikatai  ir  gyvybei,  nesilaikant  naudojimo  instrukcijų  ir  neatliekant  reguliarios  prietaiso

priežiūros.
Įsi kinkite,  kad visi  prietaiso varžtai yra gerai prisuk .  Jei neturite tam reikalingų įrankių, kreipkitės  į  prietaiso  pla ntoją. Jeigu
prietaiso  varžtai nėra  užsuk ,  prietaisas  gali  sulūž  arba tap  nelaimingo atsi kimo priežas mi.  Dėl  šios  priežas es  reguliariai
apžiūrėkite prietaiso detales.
Dėmesio: šiuolaikiniai elektriniai dviračiai yra sudė ngi prietaisai. Norint juos taisy , reikalingos žinios, pa r s ir nkami įrankiai.
Nemėginkite modifikuo  elektrinio dviračio. Jei prietaisą reikia taisy , kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Kasdienis naudojimas
Visuomet laikykitės naudojimo instrukcijų. Jeigu nepavyksta ras  iškilusios problemos sprendimo instrukcijose, kreipkitės į įgaliotą
RKS pla ntoją.
Pirmą kartą naudodami prietaisą, atlikite šiuos veiksmus:

 Surinkite vairą ir jo tvir nimo vamzdį.
 Surinkite priekinius ir galinius stabdžius.
 Pritvir nkite ratus.
 Pa krinkite padangų slėgį.
 Pa krinkite baterijų įkrovimą.
 Norėdami sėdė  patogiai ir lengvai stabdy , pareguliuokite pedalų padė . Žr. naudotojo vadovo rekomendacijas.

Dėmesio: prieš važiuodami įsi kinkite, kad įkrovimo angos dangtelis yra užvertas.
Dėmesio: prieš važiuodami išmokite naudo s elektrinio dviračio stabdžiais.
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Dėmesio: nepamirškite, kad stabdymas užtruks ilgiau, jei žemė yra šlapia.
Dėmesio: prieš važiuodami pritvir nkite priekinius ir galinius stabdžius. Priešingu atveju rizikuojate nukris .

 Pa krinkite padangų, šakių ir stabdžių būklę. Jeigu pastebite gedimą, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
 Pavežkite dvira  keletą metrų. Neturėtumėte girdė  trin es keliamo garso

tarp stabdžių kaladėlių ir diskelių.
 Prieš važiuodami pa krinkite padangų slėgį. Palaikykite 3-4 Bar slėgį.
 Kaskart prieš važiuodami, pa krinkite šias detales:

o Pa krinkite žibintus ir skambu .
o Pa krinkite priekinius ir galinius stabdžius.
o Pa krinkite hidraulinių stabdžių vamzdelių pritvir nimą.
o Pa krinkite padangas ir ratus.

o Pa krinkite baterijų įkrovimą.
o Pa krinkite padangų nusidėvėjimą.
o Pa krinkite varžtų prisukimą.
o Pa krinkite atleidimo rankenėlę.
o Pa krinkite priekinių šakių ir rėmo tvirtumą.
o Pa krinkite vairo ir vamzdelių padė .

o Pa krinkite sėdynės padė , saugumą ir pritvir nimą. Jei reikia, pastumkite balnelį į viršų arba apačią.
Dėmesio: įsi kinkite, kad užvertas įkrovimo angos dangtelis.
Dėmesio: įsi kinkite, kad dvira s yra visiškai surinktas. 

Teisės normų laikymasis
Nepažeiskite prietaiso naudojimo vietoje galiojančių teisės normų. Nevažiuokite greitkeliais, metro stotelėse arba kitose viešose
vietose, kuriose draudžiami elektriniai dviračiai.
Elektriniams dviračiams galioja eismo taisyklės. Važiuokite dviračių taku. Maksimalus nustatytas dviračio grei s – 24 km/h.
Daugelyje valstybių elektriniams dviračiams taikomi šie standartai:

 Žibintų sistema.
 Bal  priekiniai žibintai, raudoni galiniai žibintai.
 Generatoriaus (6 W) palaikomos lemputės.
 Veikian s skambu s.

Atšvaitai:
 Priekinis: didelis baltas.
 Galinis žibintas: du raudoni atšvaitai. Vienas iš jų turėtų bū  prijungiamas prie galinio žibinto.
 Pedalas: du geltoni atšvaitai. Vienas iš jų turėtų bū  priekinėje, o kitas – galinėje dalyje.

Jei apšvie mo sistemai energiją ekia baterijos, įsi kinkite, kad jos yra įsikrovusios bent 3%. Tokiu atveju jų užteks iki 2 valandų.
Dėmesio: maksimali galia – 250 W, maksimalus grei s – 25 km/h. Naudojant prietaisą, reikalingas šalmas, teisės ir draudimas.

Elektrą naudojančių dviračių skirtumai
Dėmesio: saugumas turėtų bū  Jūsų pirmas prioritetas, net kai važiuojate mažesniu kaip 25 km/h greičiu.
Kai maksimalus dviračio grei s yra 45 km/h, jis yra laikomas elektriniu dviračiu.
Kai maksimalus dviračio grei s yra 25 km/h, jis yra laikomas elektrą naudojančiu dviračiu.
Elektriną naudojantys dviračiai neskir  keleiviams vež . Jeigu dvira s turi dvi sėdynes ir norite vež  vaikus, pritvir nkite specialią
vaikišką sėdynę, kreipdamiesi pagalbos į profesionalus. Neturėtumėte vež  daugiau kaip 130 kg.
Dėmesio: laikykite prietaisą toliau nuo vaikų.
Dėmesio: gamintojas ir pla ntojas neatsako už ne nkamą prietaiso naudojimą, tokį kaip ne nkamą jo taisymą ar perkrovimą.
Dėmesio: šis prietaisas neskirtas ekstremaliam važiavimui, pvz. šokinėjimui nuo laiptų. 

Baterijos ir įkroviklis
Baterijų blokas
Žr. baterijų naudotojo vadovą.
Įkroviklis
Mėlyna: ekiama elektra. Įstatykite įkroviklį.
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Raudona: vyksta įkrovimas.
Žalia: prietaisas įkrautas.
Prieš kraudami prietaisą, perskaitykite instrukcijas. Naudojama elektros srovės įtampa – 100-240 V.
Dėmesio: naudokite k RKS adapterį. Pa krinkite naudojamą laidą, prieš kraudami prietaisą.
A. Instrukcijos

 Tinkamai surinkite įkroviklį, baterijas ir laidą.
 Įsi kinkite, kad rozetė naudoja prietaisui nkamą elektros įtampą.
 Pirmiausia prijunkite adapterį prie baterijų ir k tuomet įstatykite adapterio kištuką į rozetę.

B. Indikatoriaus lemputės
 Mėlyna: vyksta elektros ekimas, baterijos neįjungtos.
 Raudona: vyksta įkrovimas.
 Žalia: prietaisas įkrautas.

C. Gedimo indikacijos
 Elektros ekimas įjungtas, mėlyna lemputė užgeso: įstatykite įkroviklį.
 Kraunant prietaisą, užgęsta raudona lemputė: sugedo baterijos.
 Raudona lemputės šviesa labai greitai pasikeičia į žalią: pa krinkite, ar įsikrovė baterija. Jei ne, tęskite krovimą.

D. Perspėjimai
 Naudokite įkroviklį k uždarose patalpose. Neleiskite, kad ant jo lytų lietus.
 Pirmiausia išjunkite elektros ekimą ir tuomet atskirkite baterijas.
 Laikykite adapterį toliau nuo drėgmės ir sprogių medžiagų.
 Adapteris naudoja 46 ličio baterijas.

Jei  kraunate  prietaisą,  kai  yra  didelis  temperatūros  skirtumas  tarp  lauko  ir  vidinės  temperatūros,  kraukite  prietaisą  0-35°C
temperatūroje, kad baterijos nesugestų.
Atkreipkite dėmesį: neišmeskite panaudoto adapterio. Išmeskite adapterius, juos perdirbdami ir tausodami aplinką.
Atkreipkite dėmesį: išjunkite adapterį, kai jį valote. Jei reikia, nuvalykite jį sausu skudurėliu.

LCD matuoklis ir apšvie mo sistema
LCD matuoklis
Norėdami sužino  daugiau, žr. matuoklio naudojimo instrukcijas.
Dėmesio: prietaisas turi  keturis  režimus.  0 režimas reiškia,  kad varikliui  ne ekiama elektra.  4 režimas reiškia,  kad variklis  veikia
maksimaliu galingumu.
Apšvie mo sistema

1. Žibintai naudoja dvi AA baterijas.
2. Prieš naudodami prietaisą, pa krinkite žibintų būklę.
3. Įjunkite žibintus, važiuodami nak .
4. Dvi baterijos Jums tarnaus maždaug 60 valandų.
5. Sumažėjus lempos ryškumui, pakeiskite baterijas.

Dėmesio: jei važiuojate tamsoje, važiuokite nedideliu greičiu.
Dėmesio: jei važiuojant sumažėja lempos ryškumas, nustokite važiuo , kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

Priežiūra ir taisymas
Atkreipkite dėmesį: reguliariai krinkite elektrinius prietaiso komponentus.
Priežiūra

 Jei norite valy  detales, kurios turi elektrinį krūvį, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
 Naudokite k originalias gamintojo detales, kitaip negalios gamintojo garan ja.
 Naudodami didelio slėgio valymo prietaisus, galite apgadin  variklį.
 Prieš taisydami prietaisą, išimkite baterijų bloką.

Atkreipkite dėmesį: norėdami taisy  prietaisą, privalote turė  profesionalias kompetencijas.
Taisymas

 Prietaisą taisy  turėtų k profesionalai.
 Nuvalykite dvira , baigę važiuo .
 Prieš važiuodami pa krinkite varžtų prisukimą.
 Prisukite visus varžtus.
 Už krinkite nkamą detalių tepimą.
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 Naudokite k originalias gamintojo detales.
Garan nis taisymas neatliekamas, jeigu:

 Prietaisas sugenda, nes buvo ne nkamai naudojamas.
 Įvyksta atsi k nis susidūrimas.
 Naudojamos neoriginalios detalės.
 Įgaliotas klientų aptarnavimo centras neprisiima jokios teisinės atsakomybės ir yra atsakingas k už prietaiso taisymą.

Įgalioto klientų aptarnavimo centro paslaugos
Prietaiso pirkėjai gali pasinaudo  garan jos suteikiamomis privilegijomis.

 Rėmui suteikiama 5 metų garan ja.
 Daugeliui  prietaiso  detalių  suteikiama  1  metų  garan ja.  Ši  garan ja  suteikiama  priekinėms  šakėms,  ratams,  pavarų

perjungikliams, vairui, vamzdeliams, grandinei, pedalams ir pan.
 Detalėms, kurios susidėvi, įprastai naudojant prietaisą, garan ja netaikoma. Tai padangos, stabdžių kaladėlės, stabdžių

kabeliai ir perjungimo kabeliai.
 Jeigu ant dviračio nėra rėmo numerio, garan ja netaikoma.
 Žr. instrukcijas apie elektrinių dalių garan ją.

Reguliari priežiūra
Apžiūros aspektas Kas 2 mėnesius Kas 6 mėnesius Kas 12 mėnesių Kas 18 mėnesių Kas 24 mėnesius

Priekinės dalies 
pritvir nimas

Prisukite Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Priekinės ir galinės 
įvorės 
pritvir nimas

Prisukite Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Ašies grupės 
pritvir nimas

Prisukite Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite, 
patepkite

Ratlankio padė s Pa krinkite Pareguliuokite Pa krinkite Pareguliuokite Pa krinkite
Grandinės 
pritvir nimas

Pa krinkite Pareguliuokite Pa krinkite Pareguliuokite Pa krinkite

Atšvaitų padė s Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite
Plieninių kabelių 
padė s

Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite

Pedalų padė s Pa krinkite Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite Pa krinkite, 
patepkite

Pa krinkite

Sukimasis ir svertas Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite
Priekinių šakių 
padė s

Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite

Pavarų jungiklio 
veikimas

Pa krinkite Pa krinkite, 
pareguliuokite

Pa krinkite Pa krinkite, 
pareguliuokite

Pa krinkite

Stabdžių veikimas Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite
Padangų būklė Pa krinkite Pa krinkite Pakeiskite Pa krinkite Pakeiskite
Atstumas tarp 
rankenų ir vairo

Pa krinkite Pareguliuokite Pareguliuokite Pareguliuokite Pareguliuokite

Baterijos Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite
Variklio blokas Pa krinkite Pritvir nkite Pa krinkite Pritvir nkite Pa krinkite
Matuoklio būklė Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite Pa krinkite

 Tepalo naudojimas: priekinės ir galinės įvorės, velenai, rankinė dalis. Dažniausiai naudojamas kietos konsistencijos 
priemonė. Kai kurioms detalėms rekomenduojamas skystas aliejus. Taip pat galite naudo  atskiroms prietaiso dalims, pvz.
grandinei, skirtas priemones.

 Reguliavimas: pareguliuokite detalių padė  pagal poreikius.
 Kei mas: pakeiskite pažeistas ar nusidėvėjusias dalis.
 Reguliari apžiūra: stabdžiai, padangų slėgis, rankenėlės ir žibintai.
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Padangų techniniai parametrai
Modelis Matmenys Tarptau niai matmenys Maksimali apkrova (kg)

CHENG SHIN C-1446 20 x 1,75 47-406 75
KENDA K-1088 20 x 1,75 47-406 75
Atkreipkite dėmesį: kai norite suras  ratlankiams nkamas padangas, 20'' x 1,75 (47-406) reiškia, kad jeigu padanga yra 20'' x 1,75
(xx-406), ji nka ratlankiams. Įsi kinkite, kad s pinų skylutės a nka vožtuvo šerdį.
Atkreipkite dėmesį: rinkitės matmenis pagal esamą dviračio būklę. Jei norite keis  padangas, kreipkitės į RKS rekomenduojamus
gamintojus.
1 Bar = 14,5 PSI = 1,0198 kg/cm2 = 0,987 ATM
1 PSI = 6,895 kPa

Atsarginės detalės
Keiskite prietaiso detales k originaliomis gamintojo atsarginėmis detalėmis. Keičiamos detalės:

 Rėmas;
 Priekinės šakės;
 Variklis;
 Baterijų blokas;
 Adapteris;
 Padangos;
 Ratlankiai;
 Stabdžių sistema;
 Vairas;
 Vamzdžiai.

Dažnai naudojami prietaiso priedai: vandens butelis, butelio laikiklis, laikma s, skambu s, užraktas, pirš nės, akiniai ir pan.
Dėmesio: prietaisas nėra pritaikytas vaikams važiuo . 
Dėmesio: prieš važiuodami dviračiu, pripraskite prie jo naudojimo principų.
Dėmesio: važiuojant į įkalnę variklio ir stabdžių generuojama šiluma gali tap  prietaiso gedimų priežas mi.
Dėmesio: leiskite elektrines prietaiso detales taisy  įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistams.
Dėmesio: taisydami prietaisą, įsi kinkite, kad elektriniai prietaiso laidai nėra pažeis .
Dėmesio: laikykite prietaisą toliau nuo vaikų.
Dėmesio: transportuokite ličio baterijas, laikydamiesi galiojančių teisės normų.

Prietaiso varžtai
Detalė Matmenys Tarptau niai matmenys Maksimali apkrova (kg)

Priekinio rato ašies varžtai 160 x 250 15,6-24,5 138-217
Galinio rato ašies varžtai 250 x 350 24,5-34 217-301
Pedalų ašies varžtai 350 x 450 34 x 44 301-389
Atšvaitų varžtai 15 x 20 1,5-2 13-17,6
Laikiklio varžtai (M5) 60 x 80 5,9-7,8 52-69
Laikiklio varžtai (M6) 100 x 120 9,8-11,8 87-104
Vamzdžio varžtai (M5) 60 x 80 11,8-13,7 52-69
Vamzdžio varžtai (M6) 100 x 120 2-2,4 87-104
Sėdynės varžtai (M6) 120 x 140 47-406 104-121
Atleidimo rankenėlė 20 x 25 7,8-9,8 17,6-21
Galinio perjungiklio varžtai 80 x 100 40-50 69-87
Sverto varžtai 408 x 510 47-406 350-440
Sverto varžtai (M8) 180 x 200 17,6-19,6 156-173
Stabdžių rankenėlės varžtai 40 x 45 3,9-4,4 34,5-39
Diskinių  stabdžių  sukimosi
varžtai

35 x 40 3,4-3,9 34,5-35

Kryžminiai varžtai 25-30 2,4-2,9 21-25,7
Diskinių stabdžių varžtai (M6) 100-120 9,8-11,8 87-104
Pavarų perjungiklio rankenėlių
varžtai

28-36 2,7-3,5 24-31

Įtampos reguliatorius (M8) 81-81,5 6-8 53-71
Variklio varžtas (M12) 294-343 30-35 265-310
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Sėdynės laikiklio varžtas (M8) 180-200 17,6-19,6 156-173
Vairo iškyšos varžtas (M6) 120-140 11,8-13,7 104-121
Vairo varžtas (M6) 100-120 9,8-11,8 87-104
1 kgf.cm = 0,098 Nm
1 in.lbf = 0,113 Nm

Techniniai parametrai
Bendras svoris: 18,5 kg
Maksimali apkrova: 100 kg
Galia: 250 W
Elektros krūvis: 7,8 Ah / 280 Wh, 8,7 Ah / 313 Wh
Įtampa: 36 V
Svoris: 2 kg / 2,2 kg
Prietaisas skirtas naudo  k miesto erdvėse. Ne nkamas prietaiso naudojimas gali tap  gedimų priežas mi. 

Papildoma informacija
Stabdžiai
Kairė rankenėlė a nka priekinius stabdžius, dešinė – galinius. Dėmesio: sureguliuokite stabdžius pagal galiojančias vie nes noras.
Ne nkamai sureguliavus stabdžius, padidės nelaimingų atsi kimų rizika.
Kronšteino informacija

1. Galinio kronšteino standartas: EN14872.
2. Apkrova: iki 25 kg.
3. Gamintojas: JHTsigh.

Dėmesio: neperkraukite prietaiso, nes nesaugiai naudojant prietaisą, galimi nelaimingi atsi kimai. Pa krinkite, ar visi varžtai yra
nkamai prisuk . 

 Maksimali apkrova – 25 kg. Nepritvir nkite vaikiškos kėdutės.
 Nemodifikuokite kronšteino.
 Nekabinkite priekabų.
 Prijungus kronšteiną, būkite atsargūs, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.
 Neperkraukite prietaiso.
 Įsi kinkite, kad nėra uždengtas atšvaitas.

Perspėjimai
1. Dvira s yra sulankstomas ir skirtas važiuo  mieste. Jis nepritaikytas sportui.
2. Visiškai  įstatykite  MIN žymę,  esančią  ant  balnelio  vamzdelio,  į  vidurinį  vamzdį.  Balnelio  vamzdelis  turėtų  bū  tvirtai

įstatytas į vidurinį vamzdį.
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