
ELEKTRINIS DVIRATIS RKS RN3
NAUDOTOJO VADOVAS

Apie šias instrukcijas
Kodėl verta perskaity  šias instrukcijas
Šios  instrukcijos  padės Jums už krin  geriausią  galimą prietaiso  veikimą,  komfortą ir  saugumą.  Instrukcijose aprašy  prietaiso
priežiūros metodai, garantuojantys ilgus prietaiso naudojimo metus. Atkreipkite dėmesį į skil  apie baterijų įkrovimą ir priežiūrą.
Svarbu  gerai  supras  prietaiso  funkcines  savybes,  kad  galėtumėte  visuomet  važiuo  saugiai  ir  maloniai.  Perskaitykite  šias
instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą. 
Pirmą kartą važiuokite prietaisu saugioje aplinkoje, toliau nuo automobilių, kliūčių ir kitų dvira ninkų.
Dėmesio:

 Važiavimas dviračiu gali bū  pavojingas net geriausiomis sąlygomis. Esate atsakingi už nkamą prietaiso priežiūrą. Tik taip
sumažinsite sužeidimų kimybę.

 Instrukcijose pateikiami perspėjimai nurodo nepakankamai reguliarios dviračio priežiūros pasekmes.
 Atkreipkite dėmesį,  kad prietaiso kontrolės praradimas ir nukri mas nuo dviračio gali bū  labai pavojingas. Rizikuojate

susižeis  ar net žū . 

Svarbi saugumo informacija
Jei  nkamai  prižiūrėsite  prietaisą,  jis  ilgai  ir  pa kimai  Jums tarnaus.  Susipažinkite  su prietaiso  funkcijomis  ir  galimais  iššūkiais,
važiuojant prietaisu.
Naudodami  prietaisą,  saugokite  savo  sveikatą.  Šiose  instrukcijose  pateikiamos  rekomendacijos  padės  tai  padary .  Žemiau
pateikiami svarbiausi saugumo principai.

 Visuomet  dėvėkite  šalmą.  Šalmai  pastebimai  sumažina  galvos  traumų  kimybę  ir  sužalojimų  sunkumą.  Važiuodami
dviračiu, visuomet dėvėkite naudojimo vietoje galiojančias teisės normas a nkan  šalmą. Jei nesate kri, pasi kslinkite
policijoje.  Nedėvėkite  rūbų,  kurie  galėtų  įstrig  judančiose  prietaiso  dalyse.  Avėkite  uždarus  batus  ir  akių  apsaugą.
Rinkdamiesi kitus apsauginius priedus, atsižvelkite į galiojančias teisės normas.

 Susipažinkite su elektrinio dviračio funkcijomis. Šis dvira s turi daugybę unikalių funkcijų. A džiai perskaitykite naudotojo
vadovą, kad išsiaiškintumėte, kaip šios funkcijos už krina Jūsų saugumą ir važiavimo malonumą.

 Būkite  atsargūs  kelyje.  Vienas  iš  dažniausiai  pasitaikančių  nelaimingų  atsi kimų  nu nka,  kai  stovinčios  mašinos
vairuotojas a daro dureles ir taip sužeidžia dvira ninką. Taip pat dažnai nelaimingų atsi kimų priežas mi tampa į kelią
išvažiavusi mašina ar kitas dvira ninkas. Visuomet stebėkite aplink esančias transporto priemones. Nemanykite, kad kitų
transporto priemonių vairuotojai visuomet gerai Jus mato. Būkite pasiruošę pakeis  važiavimo kryp  ar staiga susto .

 Būkite matomi kelyje. Už krinkite savo matomumą, dėvėdami ryškius, šviesą atspindinčius drabužius. Už krinkite atšvaitų
švarą ir  nkamą išlygiavimą.  Perspėkite automobilių  vairuotojus ir  kitus dvira ninkus apie būsimus manevrus,  kad jie
galėtų prie Jūsų prisitaiky .

 Supraskite savo limitus. Važiuokite lėtai,  kol susipažinsite su važiavimo vieta ir dviračio veikimo principais.  Būkite ypač
atsargūs,  lyjant  lietui,  nes  stabdymas  užtruks  ilgiau.  Nevažiuokite  greičiau  nei  leidžia  oro  sąlygos  ar  Jūsų  pa r s.
Nepamirškite, kad alkoholis, vaistai ir nuovargis turi įtakos gebėjimui priim  gerus sprendimus ir važiuo  saugiai.

 Už krinkite  gerą  dviračio  būklę.  Laikykitės  prietaiso  apžiūros  ir  priežiūros  nurodymų,  pateiktų  šiose  instrukcijose.
Pa krinkite pagrindinių prietaiso detalių saugumą, kaskart prieš pradėdami važiuo .

 Susipažinkite  su  teisės  normomis.  Dvira ninkai  privalo  laiky s  kelių  eismo taisyklių.  Kai  kuriose  vietose  motorizuotų
dviračių  naudojimui  taikomi  minimalaus  amžiaus  ir  įrangos  apribojimai.  Daugiau  informacijos  gausite,  kreipdamiesi  į
vie nę policiją.

 Už krinkite nkamą rėmo dydį. Renkan s naują dvira , nkamas rėmo dydis turi įtakos Jūsų saugumui. Dauguma dviračių
turi  rėmų dydžių  pasirinkimo  galimybę.  Dviračio dydis  matuojamas  kaip  atstumas tarp  apa nio  kronšteino  centro  ir
sėdynės vamzdelio viršaus.

 Jūsų saugumui  tarp  dvira ninko  kirkšnių  ir  viršu nio  dviračio  rėmo vamzdžio  turėtų  lik  ne  mažesnis  kaip  2,5-5  cm
atstumas. Matuokite šį atstumą, dvira ninkui stovint abiem kojomis ant žemės. Rekomenduojamas atstumas priklauso
nuo dviračio rūšies ir dvira ninko pasirinkimo. Taip už krinsite dviračio valdymo patogumą ir saugumą, staigiai stabdant. 
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Sudedamosios dalys
1. Galinis purvasaugio atšvaitas
2. Galinis purvasaugis
3. Galinio purvasaugio strypelis
4. Galinė padanga
5. Galinis atšvaitas
6. Galinis pavarų perjungiklis
7. Variklis
8. Statymo kojelė
9. Grandinė
10. Valdymo blokas
11. Alkūninio sverto blokas
12. Pedalas 
13. Priekinis purvasaugis
14. Priekinio purvasaugio strypelis
15. Baterijos
16. Balnelis
17. Sėdynės vamzdelis
18. Sėdynės vamzdelio tvir nimo mechanizmas
19. Vairo rankena
20. Įjungimo mygtukas
21. Priekinis pavarų perjungimo mechanizmas
22. Vairo rankena
23. Stabdžių rankenėlė
24. Priekinis žibintas
25. Priekinis ratlankis
26. Priekinė padanga
27. Priekinis diskelis
28. Disko plokštė
29. Priekinis atšvaitas
30. Galinis stovelis
31. Galinis diskelis

Laidų diagrama

Pradinė naudojimo informacija
Prieš  naudodami  prietaisą,  perskaitykite  visas  naudojimo
instrukcijas. Tik taip išvengsite sužeidimų ir neapgadinsite prietaiso.
Svarbūs perspėjimai

 Visuomet įkraukite prietaiso bateriją, kaskart baigę jį naudo . Priešingu atveju galite apgadin  bateriją.
 Padėdami prietaisą saugo , galite palik  įkroviklį įjungtą.
 Jei nenaudojate prietaiso ilgiau kaip 1 mėnesį, prieš važiuodami prietaisu, pa krinkite bateriją ir ją visiškai įkraukite.

Šalmas
Jūsų saugumui rekomenduojame visuomet dėvė  galvą dengian  šalmą, važiuojant dviračiu. Susipažinkite su prietaiso naudojimo
vietoje galiojančiomis saugumo taisyklėmis ir laikykitės galiojančių teisės normų. Tinkamas šalmas turėtų:

 Bū  patogus;
 Bū  lengvas;
 Gerai vėdin s;
 Lengvai lp ;
 Uždeng  priekinę viršugalvio dalį.

Atšvaitai
Atšvaitai – svarbi ir neatsiejama prietaiso dalis, už krinan  Jūsų saugumą. Kiekvienas dvira s privalo
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turė  priekinius, galinius ir pedalų atšvaitus. Atšvaitai atspindi gatvės ir mašinų lempų šviesą taip, kad galėtumėte bū  pastebėtas
kaip važiuojan s dvira ninkas. Reguliariai krinkite atšvaitus ir jų tvir nimo laikiklius, kad įsi kintumėte, jog jie yra švarūs, esūs,
neapgadin  ir  tvirtai  įmontuo .  Pakeiskite  apgadintus  atšvaitus  ir  pritvir nkite  bei  pataisykite  sulinkusius  ar  atsilaisvinusius
atšvaitus. 
Prietaisas  turi  vieną  priekinį,  vieną  galinį  ir  keturis  pedalų  atšvaitus.  Atšvaitai  –  svarbus  teisinis  saugumo  reikalavimas,  taigi
už krinkite, kad jie visuomet būtų geros būklės ir tvirtai pritvir n . Reguliariai krinkite visus atšvaitus, gnybtus ir kitas tvir nimo
detales, kad įsi kintumėte, jog jos nėra nusidėvėjusios ar pažeistos.
Jei pastebite apgadinimą, pakeiskite apgadintas detales. 
Važiavimo būdas
Prieš važiuodami prietaisu, susipažinkite su visomis dviračio detalėmis ir pa krinkite visas elektrines funkcijas. Įsi kinkite, kad visos
prietaiso detalės yra geros būklės. Pa krinkite baterijų įkrovimą ir padangų slėgį. Tuomet galėsite pradė  naudo  prietaisą, kaip
aprašyta žemiau esančioje skiltyje.

Naudojimas
Įjungimas
Įstatykite  raktelį  į  įjungimo  mygtuką,  esan
dešinėje  baterijų  dėžės  pusėje.  Nustatykite  ON
padė . Įsižiebs ekranėlio lemputės. 

1. Įjungimas,  naudojant  akceleratorių.
Pasukite  akceleratorių  link  savęs  prieš
laikrodžio  rodyklę.  Galėsite  pamažu
reguliuo  važiavimo  grei ,  lėtai
pasukdami  akceleratorių.  Grei s  gali
padidė  iki  20  km/h.  Važiavimo  grei s
priklausys  nuo  svorio,  kelio  paviršiaus,
padangų slėgio ir kitų faktorių.

2. Įjungimas,  naudojant  pedalus.  Įjungę
variklį, galite naudo  pedalus, kad prietaisas pradėtų važiuo . Galėsite kontroliuo  važiavimo grei  ek akceleratoriumi,

ek  mindami  pedalus.  Neminkite  pernelyg  smarkiai,  nes  galite  apgadin  prietaiso  detales.  Prietaisą  varo  daugiausiai
variklis.

Važiavimo saugumas kelyje
1. Pradėję  važiuo ,  didinkite  grei  pamažu,  kad  taupytumėte  elektros  energiją  ir  neapgadintumėte  elektrinių  detalių.

Geriausia pradė  važiuo , minant pedalus.
2. Kai važiuojate į įkalnę ar sudė ngo reljefo vietose, naudokite pedalus, kad ilgiau tarnautų variklis ir baterijos.
 Stenkitės dažnai nestabdy  važiuodami, kad sutaupytumėte energijos. Žinoma, atsižvelkite į savo saugumą.
 Norėdami sustabdy  dvira , atleiskite akceleratorių, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Grei s sumažės, ir prietaisas

sustos.
 Nenaudokite  akceleratoriaus  ir  stabdžių  kartu.  Galite  pirmiausia  atleis  akceleratorių  ir  tada  stabdy .  Tokiu  būdu

neperkrausite variklio ir neapgadinsite kitų dviračio detalių.
 Op malus prietaiso vežamas svoris – 75 kg (su dvira ninku). Neperkraukite prietaiso.
 Prietaisas turi  galinių stabdžių sistemą.  Paspaudus stabdžius,  automa škai  nutraukiamas elektros  ekimas varikliui,  ir

prietaisas sulėtėja. 
Stovėjimas

1. Nulipę  nuo  prietaiso,  paspauskite  išjungimo  mygtuką.  Taip  išvengsite  nelaimingų  atsi kimų,  netyčia  įsijungus
akceleratoriui ir prietaisui staiga įsijungus.

2. Prietaisui stovint, be reikalo nejunkite variklio. Taip už krinsite ilgą baterijos, variklio ir elektrinių mygtukų tarnavimą.
3. Baigę staty  prietaisą, išjunkite jam elektros ekimą ir išimkite raktelį.

Baterijos
Baterijų įkrovimas
Baigus  važiuo  arba  baterijai  išsikraunant,  įkraukite  bateriją.  Galimi  du  krovimo
variantai:  išimkite  bateriją  ir  ją  įkraukite  arba  kraukite  bateriją,  neatskirtą  nuo
prietaiso. 
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 Įstatykite kroviklio kištuką į baterijų krovimo lizdą ir tuomet į mai nimo lizdą. Rinkitės 100-220 V, 50-60 Hz kintamosios
srovės rozetę.

 Baterijų  įkroviklis  turi  LED  indikatorių.  LED  lemputės  dega  raudonai,  kai  įkrovikliui  yra  ekiama  elektra  ir  baterijos
kraunasi. LED pradėjus deg  žaliai, baterijos bus visiškai įsikrovusios. 

 Rekomenduojamas krovimo laikas:
o Švino rūgš es baterijos – 6-8 val.
o Ličio jonų baterijos – 5-6 val.

 Nekraukite baterijų ilgiau kaip 18 valandų iš eilės.
 Baigę krau , pirmiausia ištraukite kištuką iš rozetės, tada atskirkite krovimo laidą nuo prietaiso.
 Už krinkite pastovios įtampos srovės ekimą. Besikeičian  srovės įtampa ar elektros ekimo nutrūkimas gali apgadin

bateriją.
Baterijų krovimas, prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
Dėmesio:

 Baterijos  parduodamos  iš  dalies  įkrautos.  Norėdami  už krin  maksimalų  baterijų  veiksmingumą,  visiškai  įkraukite
baterijas, prieš pirmą kartą jas naudodami.

 Įkraukite baterijas, iškart įsigiję prietaisą.
Baterijų priežiūra

 Net  nkamai  prižiūrint  įkraunamas  baterijas,  jos  netarnaus  Jums  amžinai.  Kaskart  iškrovus  ir  įkrovus  bateriją,  jos
santykinis pajėgumas šiek ek sumažėja. Galite prailgin  baterijos tarnavimo laiką, laikydamiesi instrukcijų nurodymų. 

 Įsigijus prietaisą, visiškai įkraukite baterijas. Rekomenduojamas krovimo laikas:
o Švino rūgš es baterijos – 6-8 val.
o Ličio jonų baterijos – 5-6 val.

 Norėdami 100% įkrau  baterijas, palikite jas įkroviklyje dar 1 val. po to, kai įsižiebė žalia indikatoriaus lemputė.
 Nekraukite baterijų ilgiau kaip 24 valandas.
 Iš dalies iškraunant ir įkraunant ličio jonų baterijas, nesutrumpės jų veiksmingumas ir tarnavimo kokybė.
 Baterijų  veiksmingumas  matuojamas  25°C  temperatūroje.  Temperatūros  kaita  turės  įtakos  prietaiso  baterijų

veiksmingumui, gali sutrumpė  jų tarnavimo laikas. Aukštos temperatūros turi ypač didelę įtaką baterijos tarnavimo ir
veikimo laikui.

 Kaskart baigę naudo  prietaisą,  nustatykite OFF įjungimo/išjungimo mygtuko padė . Jei paliksite nustatytą ON padė
arba ilgai nekrausite prietaiso, gali susidary  situacija, kai baterija nebeįsikraus.

Baterijų įdėjimas, atrakinimas ir išėmimas
 Įstatykite raktelį į skylutę.
 Nustatykite ON padė , kai naudojate prietaisą (1C pav.).
 Nustatykite OFF padė , kai baigiate naudo  prietaisą (1B

pav.).
 Pasirinkite UNLOCK padė  (1A pav.), kad atrakintumėte

baterijų skyrelį ir išimtumėte baterijas.

Energijos indikatorius
Kai variklis veikia ir dvira s važiuoja, baterijų LED lemputė rodo
esamą elektros įtampą, o ne baterijų įkrovimo lygį. Pradėjus važiuo
arba važiuojant į kalną, variklis bus smarkiai apkrautas, taigi matysite mažesnį lempučių skaičių, gali deg  geltona arba netgi 
raudona LED lemputė. 
Kai varikliui ne ekiama elektra, nes prietaisas stovi arba
važiuoja pastoviu greičiu, LED rodys baterijų bloko įkrovimą.
Varikliui esant neapkrautam, baterijos tarnaus ilgiau. Geriausia

krin  baterijų įkrovimo lygį, pasiekus pastovų važiavimo
grei , važiuojant lygiu ir esiu keliu. Tokiu būdu gau
duomenys bus kur kas kslesni. 
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PAS sistema

Šis dvira s turi  elektrinę pedalus naudojančią važiavimo sistemą. Europos Sąjungos šalyse tokie dviračiai žinomi kaip PAS,  arba
Pedal Assisted System, dviračiai.
Važiavimo sistemą sudaro varomasis blokas,  baterijos,  valdiklis  ir  įvairūs elektriniai komponentai  (kabeliai,  ju kliai  ir  mygtukai).
Svarbu žino ,  kad,  įjungus  šią  pagalbinę  sistemą,  varomojo bloko energija  ekiama, k  Jums minant  pedalus.  Energijos  kiekis
priklausys  nuo  mynimo  intensyvumo  ir  rankena  nustatyto  pagalbinės  sistemos  veikimo  lygio.  Nustojus  min ,  važiavimo
pagalbininkas išsijungs. Pasirinkus bet kurį pagalbos lygį, sistemos galia mažėja tolygiai ir išsijungia, dviračiui pasiekus 25 km/h grei
arba nustojus min  pedalus. Vairavimo pagalbininkas vėl įsijungs, greičiui nukritus žemiau 25 km/h ir minant pedalus. 
Jei prietaisas turi daugiafunkcį ekraną, parodytą paveikslėlyje, jis turi 3 PAS greičio lygius. Spauskite – mygtuką, kad išjungtumėte
PAS ir mintumėte pedalus įprastai. Vairavimo pagalbos sistema bus išjungta. Spausdami + mygtuką, nustatysite didesnį PAS grei .
Kiekvienas  pagalbos  lygis  a nka tam krą variklio  grei .  Pasirinkus  3 lygį,  variklis  veiks visu greičiu.  Nuvažiuojamas atstumas
sumažėja, nustačius didesnį galingumą.

Prietaiso detalės
Droseliai (jei yra)
Kai  kurie  elektrinių  dviračių  modeliai  turi  droselius.  Jie  naudojami,  sukant  rankenėlę  link  vairuotojo,
panašiai  kaip  važiuojant  motociklu.  Įprastai  droselį  rasite  vidinėje  dešinės  rankenos  pusėje.  Čia  taip  pat  gali  bū  ir  baterijų
indikatorius.  Kuo  smarkiau  suksite  droselį,  tuo
greičiau variklio sistema varys prietaisą.
Pedalų surinkimas
Prietaisas turi  kairį  ir  dešinį  pedalus  (1 pav.).  R
reiškia dešinį pedalą, L – kairį. Prisukite pedalus
nurodyta kryp mi (2 pav.).
Pavarų perjungiklis (ne visi modeliai)

Kai kurie elektriniai dviračiai turi pavarų sistemą, kurią sudaro:
 Galinis krumpliaračio blokas;
 Galinis perjungiklis;
 Vienas valdymo kabelis;
 Vienas priekinis krumpliara s;
 Varomoji grandinė.

Yra daugybė pavarų perjungimo mechanizmų, pasižyminčių skir ngomis ergonominėmis, kainos ir efektyvumo savybėmis.
Perjungus žemesnę pavarą, bus lengviau min  pedalus. Pasirinkus aukštesnę pavarą, bus sunkiau min  pedalus. Pavyzdžiui, galėsite
pasirink  žemesnę pavarą, kad būtų lengviau min  į kalną. Galite pasirink  aukštesnę pavarą, kai norite važiuo  greičiau. 
Perjungiant pavaras, perjungimo sistema veiks, varomajai grandinei judant į priekį ir esant šiek ek įtemptai. Perjungiklis veiks, k
Jums minant į priekį.
Perjungimo sistema
Perjungimo  sistemą  sudaro  priekinis  ir  galinis  perjungikliai,  pavarų  perjungimo
rankenėlės  ir  perjungiklio  kontrolės  kabeliai.  Norint,  kad  pavaros  būtų  lengvai
perjungiamos, visos šios detalės turėtų funkcionuo  pagal paskir .
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Galinis perjungiklis
Nors  priekinis  ir  galinis  perjungikliai  yra
sureguliuojami  gamykloje,  turėsite  apžiūrė  ir
sureguliuo  šias  detales,  prieš  važiuodami
dviračiu. 
Norėdami  sureguliuo  galinį  perjungiklį,  galiniu
perjungikliu  nustatykite  didžiausią  galimą
numerį.  Atlaisvinkite  kabelį  nuo  galinio
perjungiklio  kabelio  varžto  ir  pritvir nkite
grandinę prie mažiausio krumpliaračio. 
Sureguliuokite varžtą taip, kad skriemulys ir mažiausias krumpliara s išsilygiuotų ver kaliai. Iš naujo pritvir nkite kabelį ir prisukite
varžtą.  Perjungdami  pavaras,  įsi kinkite,  kad perjungimas  vyksta tyliai  ir  už krintai.  Jei  reikia,  pareguliuokite  kabelių  įtempimą
cilindriniu valdikliu.  Sukant jį pagal laikrodžio rodyklę, kabelis  atsipalaiduos,  ir  grandinė pajudės toliau nuo rato.  Sukant jį  prieš
laikrodžio rodyklę, kabelis išsitemps ir nukreips grandinę link rato.
Priekinis ratas

 Įsi kinkite,  kad  stabdžiai  yra
pakankamai  atsipalaidavę,
kad ratas  lengvai  pereitų  per
stabdžių kaladėles.

 Įstatykite ratą į šakes.
 Prijunkite  laikančiuosius

tarpiklius  taip,  kad  iškilus
snapelis  būtų  nusuktas  į
šakes.  Įstatykite  juos  į
nedidelę šakių skylutę.

 Atkreipkite dėmesį:  kai kurie
dviračių  modeliai  gali  turė  pakopinius  laikančiuosius  tarpiklius.  Tokiu  atveju  įstatykite  iškilią  tarpiklio  dalį  į  šakių
griovelius.

 Įstatykite ašies varžtus ir užsukite. Įsi kinkite, kad ratas yra centruotas tarp
šakių dalių.

 Pasukite ratą, kad įsi kintumėte, jog jis yra centre ir nekliūna už stabdžių
dalių. Jei reikia, prisukite stabdžius.

Galinis laikiklis
Kai prijungiate galinį laikiklį prie galinio rato, įsi kinkite, kad varžtai yra gerai prisuk .
Žibintai
Įstatykite varžtus ir juos prisukite.

1. Priekinio žibinto laikiklis
2. Priekinio purvasaugio laikiklis
3. M6*16

Balnelio padė s
Tinkama balnelio padė s turės įtakos prietaiso veikimui ir važiavimo komfortui. Jei balnelio padė s
nėra patogi, galite ją pareguliuo .

A. Reguliavimas aukštyn ir žemyn
Balnelio aukš s priklausys nuo Jūsų kojų ilgio. Balnelis yra nkamoje
padėtyje, jeigu, sėdėdami ant balnelio, galite palies  žemiau esan
pedalą vienu kulnu. Norėdami pa krin  balnelio aukš :

 Atsisėskite ant sėdynės ir padėkite vieną kulną ant pedalo.
 Sukite svertą tol,  kol pedalas su kulnu bus apa nėje padėtyje.  Sverto petys turėtų bū

paraleliai  sėdynės  vamzdeliui.  Jūsų koja  turėtų  bū  visiškai  iš esta  ir  vos  lies  pedalo
centrą. Jei taip nėra, reikia pareguliuo  sėdynės aukš .

B. Horizontalus balnelio kryp es reguliavimas
Daugelis  dvira ninkų renkasi  horizontalią balnelio  padė , tačiau kai kuriems pa nka, kai balnelio
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nosis  yra  šiek  ek  palikusi  į  priekį  arba  atgal.  Galite  pareguliuo  balnelio  kryp ,  paspausdami  balnelio  atleidimo  rankenėlę,
nukreipdami balnelį į reikiamą padė  ir uždarydami balnelio reguliavimo rankenėlę. Balnelis turėtų nejudė  ir nesisukinė . Nedideli
balnelio pozicijos pokyčiai gali turė  ženklią įtaką važiavimo kokybei  ir  komfortui.  Keisdami balnelio padė , reguliuokite balnelį
pamažu, kol rasite pačią patogiausią padė .

Valymas ir priežiūra
Atkreipkite  dėmesį:  prietaisą  sudaro  moderniausi  komponentai,  atspindintys  naujausias  technologines  inovacijas.  Taigi  šios
instrukcijos negali suprantamai pateik  visos informacijos, reikalingos prietaisui taisy  ir prižiūrė . Norėdami sumažin  sužeidimų ir
nelaimingų  atsi kimų  pavojų,  leiskite  prietaiso  priežiūrą  ir  taisymą,  neaprašytą  šiose  instrukcijose,  atlik  įgaliotam  klientų
aptarnavimo centrui. Prietaiso priežiūra taip pat priklausys nuo važiavimo s liaus ir geografinės vietos. Norėdami nkamai prižiūrė
prietaisą, visuomet pasikonsultuokite su pardavėju.
Jūsų gebėjimas taisy  ir prižiūrė  prietaisą priklausys nuo turimų įgūdžių, pa r es ir įrankių pasiekiamumo.
Dėmesio: daugelis dviračio taisymo ir priežiūros darbų reikalauja specialių žinių ir įrankių. Netvarkykite ir nereguliuokite dviračio
detalių,  jei  nesate  kri,  ar sugebėsite nkamai atlik  darbą.  Ne nkamai reguliuodami ir  prižiūrėdami prietaisą,  galite apgadin
dvira .
Apžiūra ir priežiūra

Jūsų  saugumui  ir  ilgam  prietaiso  tarnavimui  rekomenduojame  reguliariai  prižiūrėti  dviratį.  Vadovaukitės  žemiau

pateikiama lentele. Labai svarbu patikrinti tam tikras prietaiso sistemas ir detales prieš kiekvieną važiavimą. Tinkamas

šių sistemų funkcionavimas yra svarbus važiavimo saugumui.
Dalis Tikrinkite prieš

kiekvieną
važiavimą

Tikrinkite
reguliariai

Nuvalykite ir/
ar tepkite

tepalu

Sureguliuokite
ar prisukite

Pataisykite ar
pakeiskite

Padangų slėgis (60-65 psi) + +
Padangų nusidėvėjimas / žala + +
Stabdžių kaladėlių reguliavimas + +
Rankenos atleidimo mygtuko reguliavimas + +
Mygtukai ir ekranėlis +
Sėdynės atrakinimo rankenėlės reguliavimas + +
Stabdžių kaladėlių nusidėvėjimas + +
Stabdžių kabelių nusidėvėjimas / įtampa + + +
S pinų įtempimas + +
Ratai + +
Įvorių guoliai + + +
Grandinių tepimas + +
Perjungiklio reguliavimas + + +
Atšvaitai + + + +
Baterijos ir įkroviklis + +
Ekranas ir vairas + + +
Apa nis kronšteinas + + +
Varžtai ir montavimo įranga + + +

Baterijų saugojimas
Jei ke nate ilgai nenaudo  baterijų:

 Kraukite baterijas kas 30 dienų. Ilgai nenaudojamos baterijos pamažu išsikrauna. Paliekant baterijas išsikrau , ilgainiui
sumažės jų tarnavimo kokybė ir laikas.

 Prieš padėdami baterijas saugo , visuomet išjunkite įkroviklį iš sieninės rozetės.
 Nelaikykite baterijų labai aukštose ar žemose temperatūrose.
 Geriausia  laiky  baterijas  vėsioje ir  sausoje  vietoje.  Neleiskite,  kad ant  baterijų  kauptųsi  drėgmė,  nes  taip  gali  įvyk

trumpasis jungimas ar prasidė  rūdijimas.
 Rekomenduojama baterijų laikymo temperatūra – 0-25°C. 
 Ilgai nelaikykite baterijų i n aukštoje temperatūroje (40°C ir daugiau). 

Dažnai užduodami klausimai
 Ar normalu, kad kraunamos baterijos įkaista?

Taip,  kraunamos  baterijos  dažnai  sušyla.  Padidėja  vidinė  varža  ir  sumažėja  elektros  energijos  konversijos  į  cheminę  energiją
efektyvumas. 

 Kaip ilgai tarnaus baterijos, kol reikės jas pakeis ?
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Baterijų tarnavimo laikas priklauso nuo jų naudojimo ir laikymo sąlygų. Net ir nkamai jas prižiūrint, įkraunamos baterijos netarnaus
amžinai. Švino baterijos nustos tarnavusios po maždaug pilnų 350 įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Ličio jonų baterijos tarnaus daugiau
kaip 800 ciklų. Dalinis įkrovimas ir iškrovimas skaičiuojami kaip ciklo dalis. Iškraunant bateriją iki pusės ir tada ją visiškai įkraunant,
sunaudojama  pusė  įkrovimo  ciklo.  Tarnavimo  pabaiga  laikomas  laikas,  kai  baterija  nebetarnauja  daugiau  kaip  60%  originalių
ampervalandžių. Tuomet baterijos senėjimas pradės greitė , ir reikės ją pakeis .

Priežiūros grafikas
Dalis prietaiso priežiūros turėtų bū  atliekama pa es naudotojo, nes jai nereikia sudė ngų įrankių ar papildomų, šiame naudotojo
vadove neaprašytų žinių ir informacijos. Žemiau pateikiama priežiūros, kurią galite atlik  patys, pavyzdžius. Kitokį prietaiso taisymą
ir priežiūrą turėtų atlik  patyręs mechanikas, naudodamas gamintojo rekomenduojamus įrankius ir procedūras.
Pradinio naudojimo periodas
Prietaisas tarnaus ilgiau ir veiks geriau, jeigu paruošite jį naudojimui, prieš važiuodami ilgus atstumus ir intensyviai. Naudojant naują
dvira ,  gali  išsitampy  kabeliai  ar  pakis  s pinų  padė s.  Tokiu  atveju  reikės,  kad  prietaisą  sureguliuotų  įgaliotas  klientų
aptarnavimo centras.
Prietaiso apžiūra padės Jums nuspręs , ar nereikia pareguliuo  tam krų prietaiso detalių. Tačiau net jeigu prietaisas Jums atrodo
geros būklės,  rekomenduojame reguliariai  nuvež  jį į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų prietaisą.
Rekomenduojame atlik  pradinę prietaiso apžiūrą, praėjus 30 dienų nuo naudojimo pradžios arba po 10-15 valandų naudojimo.
Tačiau jei manote, kad dvira s gali bū  sugedęs, nuvežkite prietaisą apžiūrai, prieš tęsdami jo naudojimą.
Prieš kiekvieną važiavimą:

 Atlikite mechaninių detalių apžiūrą.
Po ilgo ir sunkaus važiavimo, jeigu ant dviračio pateko vandens ar žvyro arba nuvažiavus 150 km:

 Nuvalykite dvira .
 Patepkite grandinę,  varžtus ir  galinį  perjungiklį  tepalu.  Nuvalykite perteklinį  tepalą. Tepalo naudojimas priklausys nuo

dviračio naudojimo vietos.
Po ilgo ir sunkaus važiavimo arba kaskart važiavus 10-20 valandų:

 Suspauskite priekinius stabdžius ir pajudinkite dvira  pirmyn ir atgal. Ar visas prietaiso korpusas yra tvirtas? Pa krinkite,
ar neatsipalaidavo priekinė prietaiso dalis. Jei reikia, leiskite ją apžiūrė  įgaliotam specialistui. 

 Pakelkite priekinį ratą nuo žemės ir pajudinkite jį į šalis. Jeigu jis yra per smarkiai prisuktas arba per daug atsipalaidavęs,
leiskite ją apžiūrė  įgaliotam specialistui.

 Įsi kinkite, kad visi varžtai ir tvir nimo mechanizmai tvirtai laikosi.
Dėmesio: kadangi dešinys prietaiso pedalas susilanksto, atlikdami dešinės prietaiso pusės apžiūrą, laikykite už sverto rankenos.
Dėmesio: kaip ir kitų prietaisų, elektrinio dviračio detalės ilgainiui nusidėvi. Įvairios medžiagos ir mechanizmai nusidėvi skir ngu
greičiu ir tarnauja skir ngą laiką. Pasibaigus detalės tarnavimo laikui,  ji gali  suges  ir tap  sužeidimų ar net mir es priežas mi.
Subraižymas, plyšiai, įskilimas ir spalvos praradimas gali bū  ženklai, reiškiantys, kad detalės tarnavimo laikas artėja prie pabaigos.
Jei reikia, pakeiskite detales.
Nuleista padanga
Jei buvo nuleista prietaiso padanga, nuimkite ratą. Suspauskite padangos vožtuvą, kad išeitų visas oras. Laikydami padangą abiem
rankomis už vietos, esančios priešais vožtuvą, kilstelėkite ir atskirkite vieną padangos pusę nuo dviračio rėmo. Pastumkite vožtuvą
per rato rėmą ir išimkite vidinį vamzdelį. A džiai apžiūrėkite vidinę ir išorinę padangos dalis, kad sužinotumėte, kaip ji galėjo bū
pradurta. Jei padanga yra pradurta, užklijuokite vidinę padangos dalį juostele ar pan., kad neleistumėte pradurtai vietai siek  vidinio
vamzdelio. Sulopykite arba naudokite naują vamzdelį. Įstatykite vamzdelį ir padangą atgal į vietą. Prijunkite vamzdelio vožtuvą per
skylutę  rėme.  A džiai  įstatykite  vamzdelį  į  padangos  įdubą.  Šiek  ek  pripūskite  padangą.  Įstatykite  padangą  atgal  į  rėmą.
Nepradurkite vamzdelio tarp padangos ir rato rėmo. 
Dėmesio: jei naudojate atsuktuvą ar kitą panašų įrankį, rizikuojate pradur  vamzdelį.
Įsi kinkite,  kad padanga yra tolygiai  įstatyta abiejų rėmo dalių  atžvilgiu.  Pastumkite vožtuvo rankenėlę  link  padangos.  Pamažu
pripūskite iki rekomenduojamo slėgio. Atgal įstatykite vožtuvo kamštelį.
Dėmesio: važiuodami dviračiu su nuleista arba per mažai pripūsta padanga, galite apgadin  padangą, vamzdelį ir dvira , be to,
rizikuojate praras  kontrolę ir nukris .
Sulūžęs s pinas
Jeigu rato s pinas yra atsipalaidavęs arba sulūžęs, ratas bus kur kas silpnesnis. Jeigu sulaužėte s piną važiuodami, grįžkite namo,
važiuodami kur kas lėčiau ir atsargiau. Ratui susilpnėjus, rizikuojate sulaužy  ir kitus s pinus.
Dėmesio: sulūžus s pinui,  ratas gali pastebimai susilpnė  ir pradė  prastai važiuo . Važiuodami su sulūžusiu s pinu,  rizikuojate
praras  kontrolę ir nukris . 
Sulenkite sulaužytą s piną aplink ar miausią s piną, kad jis nejudėtų ir nelįstų tarp rato ir rėmo. Pasukite ratą, kad pa krintumėte,
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ar rėmas nekliūva už stabdžių kaladėlių. Jei ratas nesisuka, nes liečiasi prie stabdžių kaladėlių, pamėginkite pasuk  stabdžių kabelių
reguliavimo cilindrą  pagal  laikrodžio rodyklę.  Jei  ratas  vis  ek nesisuka,  atverkite stabdžių nuėmimo rankenėles  ir  pritvir nkite
atsipalaidavusias dalis. Vežkite dvira  šalia savęs arba, jeigu bū nai reikia, važiuokite, bet labai atsargiai, nes gali veik  k vienas
prietaiso stabdis.
Pagrindinė priežiūra
Žemiau aprašy  veiksmai padės Jums prižiūrė  elektrinį dvira  ir už krin  ilgame  tarnavimą. 

 Prižiūrėkite baterijas, palaikydami jų įkrovimą, net kai jų nenaudojate.
 Nerekomenduojame važiuo  dviračiu per vandenį (šlapiais keliais,  per balas, lyjant lietui,  per upelius ir pan.). Niekada

nemerkite prietaiso į vandenį, nes galite apgadin  elektrinę prietaiso sistemą.
 Reguliariai krinkite prietaiso kabelius ir jung s, kad įsi kintumėte, jog jos nėra pažeistos.
 Jeigu prietaiso rėmas yra dažytas, nuvalykite dulkes ir pašalinkite nešvarumus sausu skudurėliu.
 Valykite  prietaisą  sudrėkintu  skudurėliu,  pamirkytu  švelnaus  poveikio  valiklyje.  Nusausinkite  sausu  skudurėliu  ir

poliruokite automobilių arba baldų vašku. Naudokite muilą ir vandenį, kad išvalytumėte plas kines detales ir padangas.
Chromu dengtus dviračius valykite priemone, saugančia nuo rūdijimo.

 Laikykite dvira  po stogu. Nepalikite jo lietuje ir saugokite jį nuo ėsdinančių medžiagų.
 Jei  važiuojate dviračiu  paplūdimiu ar  greta vandens,  ant  jo gali  patek  druskos,  kuri  turi  korozinį  poveikį.  Reguliariai

valykite dvira  ir apipurkškite visas nedažytas dalis rūdijimą stabdančia priemone. Įsi kinkite, kad ratų rėmai yra sausi,
kad normaliai vyktų stabdymas. Palijus nusausinkite dvira  ir užtepkite rūdijimą stabdančios priemonės.

 Jei prietaiso ašis ir apa nio kronšteino guoliai buvo įmerk  į vandenį, išimkite šias detales ir iš naujo patepkite jas tepalu.
Taip išvengsite greitesnio guolių nusidėvėjimo.

 Jeigu buvo subraižy  prietaiso dažai arba metalas, užtepkite papildomą dažų sluoksnį, kad neprasidėtų rūdijimas. Taip pat
galite naudo  permatomą nagų laką kaip prevencinę priemonę.

 Reguliariai  valykite  ir  tepkite tepalu  visas  judančias  prietaiso  dalis.  Esant  reikalui,  pareguliuokite  ir prisukite  prietaiso
detales.

Saugojimas
 Laikykite  dvira  sausoje  vietoje  toliau nuo esioginių  saulės  spindulių  ir  besikeičiančių  oro  sąlygų.  Saulės  šviesa  gali

ska n  dažų blukimą ir guminių bei plas kinių detalių trūkinėjimą.
 Prieš ilgam padėdami  prietaisą  saugo ,  nuvalykite  ir  patepkite visas  prietaiso  dalis.  Išleiskite  pusę oro  iš  padangų  ir

pakelkite dvira  virš grindų lygio. Įkraukite baterijas ir įsi kinkite, kad jos yra apsaugotos nuo vandens.
 Kraukite baterijas kas 30 dienų, kad jos neišsikrautų. 
 Neuždenkite dviračio plas ku, nes jis gali ska n  rūdijimą.
 Nepamirškite, kad prietaiso garan ja netaikoma atvejais, kai nublunka prietaiso dažai, prietaisas rūdija ar yra pavagiamas.

Dažnai pasitaikančių problemų sprendimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Neveikia pavarų perjungimo 
mechanizmas.

 Perjungiklio kabeliai yra ištampy , 
apgadin  arba išlindę.

 Ne nkamai sureguliuotas priekinis ar 
galinis perjungiklis.

 Ne nkamai sureguliuotas perjungimas.

 Patepkite, pritvir nkite ar pakeiskite 
kabelius.

 Pareguliuokite perjungiklius.

Sugedo prietaiso grandinė.  Nusidėvėjo arba buvo apgadintas 
grandinės žiedas arba dantukai.

 Grandinė nusidėvėjo arba buvo ištampyta.
 Nelanks  grandinės dalis.
 Nesuderinama grandinė / grandinės žiedas

/ laisvosios eigos mechanizmas.

 Pakeiskite grandinės žiedą, krumpliaračius 
ir grandinę.

 Pakeiskite grandinę.
 Patepkite ar pakeiskite nelanksčią 

grandinės dalį.
 Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo 

centrą.
Grandinė nesilaiko ant 
krumpliaračių ar žiedo.

 Atsipalaidavo grandinės žiedai.
 Grandinės dantukai susilankstė arba yra 

sulūžę.
 Ne nkama priekinio ar galinio perjungiklio 

padė s.

 Jei reikia, pakeiskite grandinę.
 Prisukite tvir nimo varžtus.
 Pataisykite ar pakeiskite grandinės žiedus.
 Sureguliuokite perjungiklius. 

Minant pedalus, girdimas 
spragsėjimas. 

 Įsitempę grandinės žiedai.
 Atsipalaidavo pedalų ašis ar guoliai.

 Patepkite grandinę aliejumi ar 
sureguliuokite žiedus.
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 Atsipalaidavo apa nio kronšteino ašis ar 
guoliai.

 Sulinkęs apa nis kronšteinas ar pedalų 
ašis.

 Atsipalaidavo sverto mechanizmas. 

 Sureguliuokite guolius ir ašies veržlę.
 Sureguliuokite apa nį kronšteiną.
 Pakeiskite apa nio kronšteino ašį ar 

pedalus.
 Prisukite sverto varžtus. 

Minant pedalus, girdimas 
trin es garsas.

 Per daug tvirtai pritvir n  pedalų guoliai.
 Per daug tvirtai pritvir n  apa nio 

kronšteino guoliai.
 Grandinės ir pavarų perjungimo 

mechanizmo trin s.
 Į perjungiklį patenka nešvarumų.

 Sureguliuokite guolius.
 Sureguliuokite grandinę.

 Išvalykite perjungiklio mechanizmą.

Neveikia laisvosios eigos 
mechanizmas.

Užstrigo laisvosios eigos mechanizmo skląsčio 
kištukai. 

 Patepkite aliejumi. Jei problemos 
nepavyksta pašalin , pakeiskite laisvosios 
eigos mechanizmą.

Prastai veikia stabdžiai.  Stabdžių trinkelės nusidėvėjo.
 Stabdžių trinkelės ar rėmas yra riebaluo , 

šlapi ar nešvarūs.
 Stabdžių kabeliai yra užstrigę, ištemp  ar 

apgadin .
 Užsiblokavo stabdžių rankenėlės.
 Nesureguliuo  stabdžiai.

 Pakeiskite stabdžių trinkeles.
 Išvalykite kaladėles ir rėmą.
 Išvalykite, sureguliuokite ar pakeiskite 

kabelius.
 Sureguliuokite stabdžių rankenėles.
 Išcentruokite stabdžius.

Spaudžiant stabdžius, jie cypia.  Stabdžių trinkelės nusidėvėjo.
 Ne nkamas kaladėlių prijungimas.
 Kaladėlės ar rėmas yra nešvarūs arba šlapi.
 Atsipalaidavo stabdžių svertas.

 Pakeiskite stabdžių trinkeles.
 Sutvarkykite užsiblokavusį prijungimo 

mechanizmą.
 Išvalykite kaladėles ir rėmą.
 Prisukite tvir nimo varžtus. 

Spaudžiant stabdžius, girdimas 
trakšėjimas.

 Ne nkamai išlygiuotas rėmas.
 Atsipalaidavo stabdžių tvir nimo varžtai.
 Ne nkama stabdžių padė s.
 Atsipalaidavo šakės.

 Išlygiuokite ratus arba nuvežkite prietaisą 
taisy .

 Prisukite varžtus.
 Išcentruokite stabdžius ir/ar 

sureguliuokite stabdžių kaladėles.
 Prisukite rankinę dalį.

Netvirtai laikosi ratas.  Sulūžo ašis.
 Ne nkamai išlygiuotas ratas.
 Atsipalaidavo įvorė.
 Ne nkamai pritvir nta rankinė dviračio 

dalis.
 Sugedo įvorės guoliai.

 Pakeiskite ašį.
 Išlygiuokite ratą.
 Sureguliuokite įvorės guolius.
 Sureguliuokite rankinę dalį.
 Pakeiskite guolius.

Ne kslus vairavimas.  Ne nkamai išlygiuo  ratai.
 Atsipalaidavo rankinė prietaiso dalis.
 Sulinko priekinės šakės ar rėmas.

 Tinkamai išlygiuokite ratus.
 Pareguliuokite ar prisukite rankinę dalį.
 Nuvežkite prietaisą taisy , kad būtų 

išlygiuojamas jo rėmas.
Dažnai praduriamos padangos.  Vidinis vamzdelis paseno ar sugedo.

 Nusidėvėjo padangos.
 Padangos nepritaikytos ratlankiui.
 Anksčiau pradurtos padangos nebuvo 

krinamos.
 Per mažas padangų slėgis.
 Į ratlankį remiasi s pinas. 

 Pakeiskite vidinį vamzdelį.
 Pakeiskite padangą.
 Pakeiskite padangą nkamos rūšies 

padanga.
 Pašalinkite į padangą įstrigusius aštrius 

daiktus.
 Pripūskite padangas.
 Sutvarkykite s pinus. 

Sumažėjo dviračio 
nuvažiuojamas atstumas ir/ar 
grei s.

 Išsikrauna baterijos.
 Sugedusios arba pasenusios baterijos.
 Mažas padangų slėgis.
 Stabdžiai liečiasi prie ratlankio.

 Reguliariai įkraukite baterijas.
 Pakeiskite baterijas naujomis.
 Pripūskite padangas iki rekomenduojamo 

slėgio.
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 Važiuojate prieš vėją ar kalnuotose 
vietose.

 Sureguliuokite stabdžius ir/ar ratlankį.
 Prietaisas nuvažiuos mažesnį atstumą, 

jeigu važiuojate kalnuotose vietose ar 
nepalankiomis oro sąlygomis.

Girdimas spragsėjimas. 
Prietaisas greičiau išsikrauna 
ir/ar išsijungia.

 Baterijos išsikrauna.
 Sugedo guoliai.

 Įkraukite baterijas rekomenduojamą laiką.
 Pakeiskite guolius ar ratą.

Paspaudus ON, ne ekiama 
elektra.

 Suveikė saugiklis.
 Atsipalaidavo jungtys.
 Sugedo laidai.
 Sugedo mygtukas.
 Sugedo valdiklis. 

 Pakeiskite saugiklį.
 Pa krinkite visas jung s.
 Pa krinkite, ar nebuvo apgadin  laidai.
 Pakeiskite mygtukus ir iš naujo pa krinkite

prietaiso veikimą.
 Pakeiskite valdiklį ir iš naujo pa krinkite 

prietaiso veikimą.
Prietaisas veikia įprastai, tačiau
neįsižiebia baterijų 
indikatorius.

 Atsipalaidavo jungtys.
 Apgadin  laidai.
 Sugedo baterijų indikatorius. 

 Pa krinkite droselį ir/ar baterijų jung s.
 Pa krinkite visus laidus.
 Pakeiskite baterijų indikatorių.

Įsižiebia baterijų indikatorius, 
tačiau prietaisas neveikia.

 Sugedo stabdžių išjungimo mechanizmas.
 Atsipalaidavo variklio laidų jungtys.

 Pakeiskite stabdžių išjungimo mechanizmą
ir iš naujo pa krinkite prietaiso veikimą.

 Pa krinkite variklio laidų jung s.
Prietaisas veikia maksimaliu 
greičiu, neminant pedalų.

 Sugedo ju klis.
 Sugedo droselis.
 Sugedo valdiklis.

 Pakeiskite ju klį ir iš naujo pa krinkite 
prietaiso veikimą.

 Pakeiskite droselį ir iš naujo pa krinkite 
prietaiso veikimą.

 Pakeiskite valdiklį ir iš naujo pa krinkite 
prietaiso veikimą.

Rodoma, kad baterijos yra 
visiškai įkrautos, tačiau 
prietaisas neveikia.

 Sugedo valdiklis.
 Atsipalaidavo jungtys.
 Prastas kontaktas tarp baterijų galų.

 Pakeiskite valdiklį.
 Pa krinkite visas jung s.
 Pa krinkite ir išvalykite baterijų galus.

Nepavyksta nustaty  
neutralios droselio padė es.

 Droselis užsiblokavo.
 Sugedo droselis. 

 Pakeiskite rankenėlės padė  taip, kad tarp
jos ir droselio būtų 1-2 mm tarpas.

 Pakeiskite droselį.
Nutrūksta elektros ekimas 
prietaisui.

 Atsipalaidavo jungtys.
 Apgadin  laidai.

 Pa krinkite visas jung s.
 Pa krinkite laidus.

Prietaisas įsikrauna per labai 
trumpą laiką.

 Sugedo įkroviklis.
 Sugedo baterijos.

 Pakeiskite įkroviklį.
 Pakeiskite baterijas.

Įjungus įkroviklį į rozetę, 
nedega įkroviklio indikatoriaus 
lemputė.

 Rozetei ne ekiama elektra.
 Sugedo įkroviklis.

 Pa krinkite, ar rozetei ekiama elektra.
 Pakeiskite įkroviklį.

Įkroviklio indikatoriaus 
lemputė žybsi raudonai. 
Niekada neįsižiebia žalia 
lemputės šviesa.

 Sugedo įkroviklio lizdo laidai.
 Sugedo baterijos.

 Pa krinkite laidus.
 Pakeiskite baterijas.

Dėmesio: naudokite k gamintojo patvir ntas atsargines dalis. Jei reikia, kreipkitės pagalbos į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
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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


