ELEKTRINIS DVIRATIS GOCYCLE KKL-2870, KKL-2857
NAUDOTOJO VADOVAS

1. Ribota gamintojo atsakomybė,
autoriaus teisės ir prekės ženklas
1.1 Originalios instrukcijos, ver mai ir atnaujinimai
Originalios gamintojo instrukcijos parašytos anglų
kalba. „Karbon Kine cs Ltd“ neatsako už ne kslumus
ar klaidingą informacijos interpretavimą, atsiradusį
verčiant instrukcijas į kitas kalbas.
kad
Apsilankykite
www.gocycle.com/manuals,
rastumėte naujausią pa kslintą instrukcijų versiją.
1.2 Ribota gamintojo atsakomybė
Gamintojas pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo
keis techninius ir dizaino parametrus bei
informaciją, susijusią su „Gocycle“ ir kitais produktais,
gaminamais ar parduodamais su „Karbon Kine cs
Limited“ licencija ir aprašytais šiose instrukcijose.
Už šios informacijos ir gaminių naudojimą bei
naudojimo sąlygų parinkimą atsako k pats pirkėjas ir/ar dviračio naudotojas. Pirkėjas ir/ar dviračio naudotojas atsako už nkamą ir
saugų prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų parinkimą. Jis taip pat privalo reguliariai pa krin , ar prietaisas veikia saugiai ir
nkamai.
Prietaisams, pagamin ems arba parduodamiems su „Karbon Kine cs Limited“ licencija, taikoma ribota gamintojo garan ja teisės
normų ribose. Tai reiškia, kad „Karbon Kine cs Limited“ pasižada savo nuožiūra pataisy arba pakeis nauju sugedusį prietaisą ar jo
detales garan nio laikotarpiu. Garan ja netaikoma, jei žala pa riama ne nkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą. Už
prietaisui, kitam turtui ir asmenims padarytą žalą atsako pats pirkėjas ir/ar dviračio naudotojas.
Naudodami šį prietaisą, pagamintą ar parduodamą su „Karbon Kine cs Limited“ licencija, patvir nate, kad perskaitėte šią ribotos
gamintojo atsakomybės sąlygą ir su nkate, kad „Karbon Kine cs Limited“, įmonės savininkai, vadovai ir ki darbuotojai nėra
atsakingi už su prietaiso naudojimu susijusią žalą. Taip pat su nkate naudo prietaisą savo rizika, žinodami, kad „Karbon Kine cs
Limited“ neteikia jokių papildomų garan jų, esiogiai išreikštų ar numanomų, susijusių su prietaiso veikimu ir naudojimu.
1.3 Autoriaus teisės
© Karbon Kine cs Limited. Visos teisės saugomos.
Ši „Karbon Kine cs Limited“ medžiaga priklauso „Karbon Kine cs Limited“ ir yra saugoma autoriaus, prekės ženklo ir kitos
intelek nės nuosavybės teisių. Galite skaity ir spausdin šią informaciją k asmeniniam naudojimui, laikydamiesi visų autoriaus,
prekės ženklo ir intelek nės nuosavybės teisių. Draudžiama šią informaciją kitaip naudo , kopijuo , saugo , siųs , transliuo ,
modiﬁkuo , parduo ir viešin be išanks nio rašy nio „Karbon Kine cs Limited“ su kimo.
1.4 Prekės ženklai
Gocycle®, PitstopWheel®, Cleandrive® - registruo „Karbon Kine cs Limited“ prekės ženklai. Pitstoplock™, GocycleConnect™,
Gocycle-to-Work™, EmpowerPack™, Vgonomic™ Adjustment, Lockshock™, Shocklock™ ir Performance Commu ng™ - „Karbon
Kine cs Limited“ prekės ženklai.
Draudžiama naudo šiuos prekinius ženklus ir „Gocycle“ logo pą be išanks nio rašy nio „Karbon Kine cs Limited“ (JK kompanijos
registracijos Nr. 4357956) su kimo.
1.5 Saugumo standartų a

kimas

GOCYCLE – tai elektros pagalba varomas dvira s, sukurtas laikan s šių saugumo standartų:
2006/42/EC
Prietaisų mechanizmų direktyva
2004/108/EC
Elektromagne nio suderinamumo direktyva
EN 15194:2009+A1
Dviračiai – Elektros varikliu varomi dviračiai – EPAC dviračiai
EN 14764:2005
Miesto ir turis niai dviračiai – Saugumo reikalavimai ir testavimo metodai
US Type 1 & Type 2
Elektriniai dviračiai
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2. Saugumas
2.1 Bendrieji perspėjimai
Šiose instrukcijose pateikiama daugybė perspėjimų, kurių nesilaikant, gali padidė dvira ninko sužeidimo ar žalos produktui rizika,
taip pat gali nebegalio gamintojo garan ja. Rekomenduojame perskaity visą naudotojo vadovą ir įsi kin , kad gerai jį supratote,
prieš pirmą kartą naudojant prietaisą. Prieš naudodami „Gocycle“ dvira , apsilankykite www.gocycle.com/safety, kad gautumėte
naujausius saugumo patarimus.
Važiuojant bet kokiu dviračiu, galima produkto apgadinimo, smarkaus sužeidimo ar net mir es rizika. Ši rizika padidėja, naudojant
prietaisą judriose miesto vietose, kur didelis eismas. Pasirinkdami važiuo „Gocycle“, prisiimate atsakomybę už šias rizikas. Svarbu
žino , kaip važiuo dviračiu atsakingai ir nkamai jį prižiūrė , kad sumažintumėte galimos žalos kimybę. Važiuokite pagal savo
galimybes ir nemėgindami viršy „Gocycle“ techninių pajėgumų.
Rekomenduojame susipažin su važiuojant dviračiu kylančiais pavojais:

Paprašykite dviračių parduotuvės darbuotojo pagalbos ir informacijos apie saugų važiavimą dviračiu;

Važiuokite dviračiu pagal savo pajėgumus ir galimybes;

Nueikite į saugaus važiavimo dviračiu kursus, organizuojamus vie nių dvira ninkų klubų, policijos skyrių, mokyklų ir
vyriausybės remiamų organizacijų;

Ieškokite papildomos informacijos apie saugų važiavimą dviračiu internete.
Dvira ninkų įgūdžiai labai skiriasi. Tik patyrę dvira ninkai nesunkiai važiuos dideliu greičiu ir/ar aplenks kliū s, mašinas ar kitus
dvira ninkus. Važiuodami dviračiu, neperženkite savo galimybių ribų.
2.2 Naudojimo paskir s
„Gocycle“ – elektrinis dvira s, kurio dizainas sukurtas kasdieniam važiavimui į darbą ir/ar pasivažinėjimams, esant gražiam orui. Jo
grei s pritaikytas saugiam važiavimui mieste ir užmiestyje. Produktas a nka minimalius direktyvų EN 14764:2005 ir EN 15194
reikalavimus. Ne nkamai naudojant prietaisą ir važinėjant taip, kad jis būtų gadinamas, negalioja garan jos sąlygos.
DĖMESIO: turėtumėte gerai supras „Gocycle“ veikimą ir naudojimo paskir . Naudojant „Gocycle“ ne pagal paskir ir ne nkamai,
rizikuojate savo sveikata, be to, gali sutrumpė prietaiso tarnavimo laikas.
„Gocycle“ – elektra varomas dvira s, skirtas atsakingam žmonių, neturinčių ﬁzinių apribojimų, naudojimui. Jei nesate kri, ar galite
patogiai važiuo dviračiu dėl lė nės ar neseniai persirgtos ligos, pasikonsultuokite su gydytoju. Jei naudojate implantuotus
medicininius prietaisus, pvz. širdies s muliatorių ar deﬁbriliatorių, prieš naudodami „Karbon Kine cs Limited“ produktus, turite
pasidomė medicininių prietaisų gamintojų rekomendacijomis.
DĖMESIO: elektrinių dviračių naudojimo taisyklės skiriasi visame pasaulyje ir nuolat keičiasi. Jūsų gyvenamojoje vietoje elektrinių
dviračių naudojimo apribojimai gali bū taikomi tam kruose keliuose, parkuose, dviračių takuose ir kitose bendrojo naudojimo
vietose. Rekomenduojame pasikonsultuo su vie ne elektrinių dviračių naudojimą reglamentuojančia ins tucija ir, prieš naudojant
prietaisą, įsi kin , kad gerai suprantate jo naudojimą reguliuojančias teisės normas.
Nors dauguma elektrinių dviračių, naudojamų pagal vie nes teisės normas, traktuojami panašiai kaip įpras dviračiai, Jūsų
draudimo kompanija gali taiky skir ngas sąlygas įpras ems ir elektriniams dviračiams. Prieš naudojant prietaisą, rekomenduojame
pasikonsultuo su draudėju ir perspė jį apie ke nimą naudo prietaisą.
Turėtumėte gerai supras „Gocycle“ veikimo principus ir naudojimo paskir . Naudojant „Gocycle“ ne pagal paskir ir ne nkamai,
rizikuojate savo sveikata, be to, gali sutrumpė prietaiso tarnavimo laikas.
2.3 Modiﬁkavimas ir atnaujinimas
DĖMESIO: nemodiﬁkuokite „Gocycle“ ir jo detalių, nemėginkite savarankiškai jų remontuo , nes negalios gamintojo garan ja.
Nenaudokite įrangos, nea nkančios vie nių teisės aktų.
Modiﬁkuodami prietaisą, rizikuojate susižeis ir sužeis kitus, padidėja nelaimingų atsi kimų, galinčių pasibaig rimtais sužeidimais
ar net mir mi, pavojus. Savarankiškai remontuodami prietaisą, galite paslėp prietaiso struktūros defektus, pvz. dėl medžiagos
nuovargio atsiradusius įtrūkimus, kurie gali tap nelaimingų atsi kimų priežas mi.
2.4 Maksimalus svorio limitas
DĖMESIO: prietaisas pritaikytas maksimaliam 100 kg svoriui (dvira ninkas, drabužiai ir bagažas). Jis skirtas naudo ant grįstų kelių.
Jei bendras dvira ninko ir bagažo svoris yra 100-115 kg, priklausomai nuo važiavimo s liaus, kelių būklės, stabdžių spaudimo ir
bagažo padė es gali sutrumpė prietaiso tarnavimo laikas. Bagažas turėtų sudary ne daugiau kaip 10% bendro dvira ninko ir
bagažo svorio. Bendras dvira ninko ir bagažo svoris niekada neturėtų bū didesnis kaip 115 kg, priešingu atveju negalios gamintojo
garan ja, prietaisas bus nesaugus naudo .
2.5 Važiavimas, esant prastam apšvie mui
Esant prastam apšvie mui, pvz. nak , paryčiais, temstant ar esant prastoms oro sąlygoms, pvz. rūkui, sumažėja dvira ninkų
matomumas.
DĖMESIO: niekada nevažiuokite dviračiu, esant prastam matomumui, be prijungtų ir įjungtų galinių ir priekinių žibintų, a nkančių
ar viršijančių šalies, kurioje naudojate prietaisą, saugumo standartus.
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Rekomenduojame pasikonsultuo su a nkama vie ne organizacija ar pa kima dviračių parduotuve, kad sužinotumėte, kokie
minimalūs reikalavimai taikomi dviračių žibintams Jūsų šalyje ar regione.



Rinkdamiesi dviračio žibintus, turėkite omenyje, kad „Gocycle“ turi 34,9 mm skersmens balnelį ir 28,5 mm vairo iškyšą.
Rekomenduojame rink s žibintus, turinčius reguliuojamo ilgio tvir nimo mechanizmą.
Papildomos rekomendacijos:

Dėvėkite ryškius, šviesą atspindinčius drabužius, pvz. liemenę su atšvaitais, kojų ir rankų atšvaitus.



Įsi nkite, kad Jūsų „Gocycle“ turi nkamai prijungtus atšvaitus (žr. 4.6 „Priekinių ir galinių atšvaitų prijungimas“).

2.6 „Gocycle“ stabdymas
„Gocycle“ turi priekinius ir galinius hidraulinius diskinius stabdžius, valdomus dviem rankenėlėmis ant vairo (žr. pav.). Prieš
pradedant važiuo , pa krinkite, kuri rankenėlė valdo priekinius stabdžius, o kuri – galinius. Tinkamai naudodami stabdžius,
sulė nsite ir saugiai sustabdysite „Gocycle“.
DĖMESIO: norėdami įpratai sustabdy ar sulė n „Gocycle“, paspauskite a nkamas stabdžių rankenėles. Jei reikia staigiai stabdy
dvira , spauskite stabdžių rankenėles tol, kol visiškai sustabdysite „Gocycle“. Atleiskite stabdžius k tada, kai saugu tai padary .
Smarkiai spaudžiant stabdžius, „Gocycle“ gali pradė buksuo , taigi galite praras
prietaiso kontrolę. Iš anksto numatykite, kada norėsite susto , ir sulė nkite dvira ,
lengvai paspausdami stabdžių rankenėles.
2.7 Važiavimas, esant šaltoms ir lie ngoms oro sąlygoms ar ledui
Esant šaltoms ir lie ngoms oro sąlygoms ar ledui, Jūsų, kaip ir kitų eismo dalyvių,
stabdžių ir padangų stabdymo galia pastebimai sumažėja. Todėl sunkiau kontroliuo
grei , lengviau praras dviračio kontrolę, padidėja kimybė, kad dviračio ratai pradės
slys , darant posūkį. Važiuokite lėčiau ir atsargiau, kai šlapia. Jei šalta (ar vandens
užšalimo temperatūros), saugokitės ant kelio susidariusio ledo.
DĖMESIO: lietus ir ledas mažina sukibimą, blogina matomumą ir sunkina stabdymą
ek dvira ninkui, ek ki ems eismo dalyviams. Esant lie ngam orui, smarkiai
padidėja nelaimingų atsi kimų kimybė.
Lie ngu oru važiuokite lėčiau nei sausu oru ir spauskite stabdžių rankenėles labai pamažu, kad galėtumėte saugiai sulėtė ir susto .
Nerekomenduojame važiuo dviračiu, prasidėjus liūčiai ar esant daug balų, tačiau suprantame, kad tai gali bū neišvengiama.
„Gocycle“ sušlapus, nuvalykite jį ir išdžiovinkite per 15 minučių nuo važiavimo. Daugiau informacijos – skiltyje 6.4 „Valymas ir
apsauga nuo rūdijimo“.
2.8 Tarnavimo laikas
DĖMESIO: dviračiai turi ribotą saugaus naudojimo laiką. Ilgai juos naudojant, dviračiai nusidėvi.
Kaip ir visos mechaninės detalės, dviračio komponentai ilgainiui nusidėvi. Įvairios medžiagos ir detalės gali reaguo į nusidėvėjimą ir
nuovargį įvairiai. Naudo „Gocycle“ ilgiau nei numatyta gali bū pavojinga.
Numatoma „Gocycle“ ir jo detalių tarnavimo trukmė priklauso nuo jas sudarančių medžiagų, rėmo konstrukcijos ir sudedamųjų
dalių, priežiūros, važiavimo būdo ir dažnumo. Neįprastas, prietaisui kenkian s važiavimas, pvz. važiavimas ne keliu, dalyvavimas
lenktynėse, triukų atlikimas, šokinėjimas, važiavimas dideliu greičiu ir greitas stabdymas, gali ska n prietaiso detalių nusidėvėjimą
ir ankstyvą gedimą, gali padidė sužeidimų rizika.
DĖMESIO: svarbu reguliariai prižiūrė prietaisą. Žr. skil „Priežiūra ir reguliavimas“ šiame vadove. Pa krinkite
www.gocycle.com/safety kas 3 mėnesius, kad įsi kintumėte, jog nėra naujų techninių Jūsų prietaiso modeliui skirtų biuletenių.
Nepakankamai reguliariai prižiūrint prietaisą, gali sutrumpė jo tarnavimo laikas, prietaisas gali tap nesaugus naudo .
Įtrūkimai, įbrėžimai ir spalvos paki mai didelės įtampos vietose reiškia, kad detalė a tarnavo ir reikėtų pakeis ją nauja, prieš toliau
naudojant prietaisą. Žr. skil 6.3, kad sužinotumėte, kurias „Gocycle“ dalis reikia reguliariai apžiūrė .
Didesnis ar mažesnis išorinis poveikis gali turė neigiamą įtaką „Gocycle“ ir jo detalėms bei elektroninių elementų (baterijos,
elektroninio valdiklio, variklio sistemos ir kabelių) integralumui. Įvykus nelaimingam atsi kimui, jei saugu, įjunkite baterijos miego
režimą (žr. 5.3.3.). Pa krinkite, ar „Gocycle“ nepatyrė pastebimos žalos, prieš tęsdami važiavimą. Jei „Gocycle“ apgadintas smarkiau
nei nedideli kosme niai įbrėžimai, t. y. jeigu matomi įlenkimai, įtrūkimai ir ne nkamai išlygiuotos detalės, nenaudokite „Gocycle“,
kol jo nepa krino įgalioto „Gocycle“ centro specialistai. Jei nesate
kri, kaip apžiūrė prietaisą, kreipkitės į
techsupport@gocycle.com.
2.9 Pirmas važiavimas
DĖMESIO: prieš važiuodami į gatves, pirmiausia susipažinkite su „Gocycle“ veikimo ir valdymo principais.
Rekomenduojame susipažin su nauju „Gocycle“, pirmiausia važiuojant juo saugioje vietoje, toliau nuo judančių automobilių ir
kliūčių. Susipažinkite su prietaiso važiavimo principais, valdymo mygtukais, stabdymu ir elektrinio variklio veikimo
charakteris komis.
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DĖMESIO: stabdymo veiksmingumas padidės per keletą pirmų važiavimų, kol į nkamą poziciją stos stabdžių diskai ir kaladėlės.
Norėdami pagrei n stabdymo veiksmingumo padidėjimą, keletą kartų greitai, bet atsargiai sustabdykite dvira .
JŪSŲ SAUGUMUI: apsilankykite www.gocycle.com/safety bent kartą per tris mėnesius, kad pa krintumėte, jog nėra naujų
techninių Jūsų prietaiso modeliui skirtų biuletenių. Rekomenduojame užregistruo savo elektroninį paštą „GocycleConnect“
programėlėje.

3. Garan ja
Garan jos sąlygas galite ras interne nėje parduotuvėje, kurioje įsigijote „Gocycle“. www.gocycle.com.
3.1 Garan jos registracija
Jei norite pasinaudo garan ja, turėsite pateik pirkimą įrodančio dokumento originalą (pirkimo čekį ar užsakymo patvir nimą).
Išsaugokite šiuos dokumentus. Prieš pasinaudodami garan ja, turėsite užregistruo savo dvira „GocycleConnect“ programėlėje
(Setup, nustatymai). Tokiu būdu galėsime susisiek su Jumis ir, esant reikalui, perduo svarbią saugumo informaciją.
Užpildykite nustatymus (Setup) „GocycleConnect“ programėlėje, kad galėtumėte pasinaudo „Gocycle“ garan ja ir gau svarbią
saugumo informaciją.
3.2 „Gocycle“ rėmo numeris
Jūsų „Gocycle“ turi unikalų rėmo numerį, esan galinėje „Gocycle“ dalyje. Žemiau pateikiamas tokio numerio pavyzdys.

Pateikite „Gocycle“ rėmo numerį, užregistruodami savo „Gocycle“, siekdami garan nio aptarnavimo ir kreipdamiesi į „Karbon
Kine cs Ltd“.

4. Paruošimas naudo
4.1 Mobiliosios programėlės nustatymai
Įsigiję „Gocycle“, pasisiųskite „GocycleConnect“ mobiliąją programėlę iš „Apple App
Store“ arba „Google Play Store“. Programėlėje paspauskite Setup (nustatymų)
mygtuką, kad užregistruotumėte ir surinktumėte prietaisą bei pasirinktumėte jo
nustatymus. Pasirinkę nustatymus, galėsite pradė naudo s „Gocycle“.

Esame pasiruošę Jums padė ! Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į „Gocycle“
techninio aptarnavimo centrą el. paštu: techsupport@gocycle.com.
Dėkojame, kad pasirinkote geriausią pasaulyje elektrinį dvira !
Jūsų „Gocycle“ komanda

Naudingi vaizdo klipai, padėsiantys prijung „Gocycle“ priedus ir paruoš dvira op maliam važiavimui: www.vimeo.com/gocycle.

4.2 Smulkių detalių krepšelis

Vairo iškyša – greito atleidimo

Lockshock™ smeigė
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4 mm šešiakampis raktas

Įrankių laikiklis

rankenėlė
h ps://vimeo.com/209707001

h ps://vimeo.com/
209707001

h ps://vimeo.com/
209707001

h ps://vimeo.com/
209707001

Laikikliai mobiliajam telefonui
h ps://vimeo.com/208349172

Dviračio skambu s
h ps://vimeo.com/210230342

Varžtai, apsaugantys nuo vagystės
h ps://vimeo.com/228681524/
d473460757

Priekinis ir galinis atšvaitas

ShockLock™ trosinis užraktas
h ps://vimeo.com/209244147

Atraminė kojelė su varžtais
h ps://vimeo.com/208865298

GS įkroviklis

4.3 Dėmesio! Būkite atsargūs, surinkdami prietaisą!
Surinkdami ar išrinkdami prietaisą, nelankstykite „Cleandrive“ korpuso dalies daugiau nei reikia užﬁksuo ar atleis Gocycle
Lockshock™. Pernelyg smarkiai lankstant „Cleandrive“, gali įsitemp ar net atplyš vidiniai kabeliai, taigi suprastės prietaiso
veikimas.

4.4 Vairo reguliavimas

„Gocycle“ turi patentuotą Vgonomic™ reguliavimo sistemą, leidžiančią pakeis dviračio skersinio ilgį, pakeliant ar pažeminant
balnelį. Taip pat galėsite pritaiky dvira daugumai dvira ninkų, pakeisdami vairo padė .
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Atverkite greito a darymo rankenėlę, kaip pavaizduota.

Atsukite greito a darymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

Visiškai nuimkite greito a darymo rankenėlę.

Vairo iškyšos reguliatorius turi dvi padė s.
Viršu nė padė s skirta žemesniems žmonėms (mažesnis
atstumas, vairas arčiau balnelio).
Apa nė padė s skirta aukštesniems žmonėms (didesnis
atstumas, vairas toliausiai nuo balnelio).

Pasirinkę pageidaujamą padė , atgal įstatykite greito atvėrimo
rankenėlę, kaip pavaizduota.

Įdėję greito atvėrimo rankenėlę ir palikę ją atvertą, kaip
pavaizduota, sukite ją pagal laikrodžio rodyklę, palikdami ją
beveik visiškai užsuktą.
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Užverkite greito atleidimo rankenėlę. Rankenėlei artėjant prie
90° padė es, turėtų tap sunkiau ją uždary . Palikite maždaug
120° laisvos erdvės, kol greito atleidimo rankenėlė pradės
užsiﬁksuo . Oro pasipriešinimas padės užver rankenėlę taip,
kad ji atsidurtų nkamoje vietoje.

4.5 Balnelio įrankių laikiklio prijungimas
Paimkite įrankių laikiklį taip, kaip pavaizduota.

Įstatykite užspaudžiamą įrankių laikiklį virš balnelio strypelių,
kaip parodyta. Paspauskite dešinę įrankių laikiklio pusę taip, kad
ji tvirtai prisijungtų prie dešinio balnelio strypelio. Tada
paspauskite kairę įrankių laikiklio pusę taip, kad ji tvirtai
prisijungtų prie kairio balnelio strypelio. Įsi kinkite, kad abi
laikiklio pusės nkamai užsiﬁksavo.

Įstatykite 4 mm šešiakampį raktą, parduodamą kartu su
„Gocycle“.

Įrankių stovelio prijungimas baigtas.

4.6 Priekinių ir galinių atšvaitų prijungimas
Priekiniai ir galiniai atšvaitai parduodami su Jūsų „Gocycle“. Juos galite ras smulkių detalių maišelyje.
Atšvaitų prijungimo vieta ir kampas gali skir s priklausomai nuo naudojimo vietos. Susipažinkite su Jūsų gyvenamojoje vietoje
galiojančiomis atšvaitų prijungimo taisyklėmis.

Norėdami prijung galinį atšvaitą:
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Prijunkite galinį atšvaitą viršu nėje balnelio vamzdžio dalyje.
DĖMESIO: neprijunkite galinio atšvaito pernelyg ar balnelio,
nes drabužiai gali jį uždeng .

Atverkite galinio atšvaito laikiklį.

Uždėkite laikiklį apie viršu nę balnelio vamzdžio dalį ir prisukite
atsuktuvu taip, kad jis gerai užsiﬁksuotų (žr. pav.).

Pritvir nkite galinį (raudoną) atšvaitą prie laikiklio taip, kad
išgirstumėte spragtelėjimą.

Pareguliuokite laikiklį taip, kad atšvaitas atsidurtų ver kalioje
padėtyje.

Norėdami prijung priekinį atšvaitą:
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Atverkite priekinio atšvaito laikiklį.

Uždėkite laikiklį apie viršu nę vamzdžio dalį ir prisukite
atsuktuvu taip, kad jis gerai užsiﬁksuotų (žr. pav.).

Pritvir nkite priekinį (baltą) atšvaitą prie laikiklio taip, kad
išgirstumėte spragtelėjimą.

Pareguliuokite laikiklį taip, kad atšvaitas atsidurtų ver kalioje
padėtyje.

Pritvir nkite prijungtą atšvaitą ver kalioje padėtyje, kaip
parodyta.

4.7 Dviračio skambučio prijungimas
Skambu s ir tvir nimo atrama (smulkių detalių maišelyje).
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Prijunkite tvir nimo atramą virš kairės stabdžių rankenėlės, kaip
parodyta.

Pritvir nkite skambučio tvir nimo atramą su TORX T10 raktu (23 Nm).

Skambu s surinktas.

5. „Gocycle“ ličio jonų baterijos
5.1 Svarbi informacija: ličio jonų baterijos
Žemiau pateikiama svarbi informacija apie Jūsų „Gocycle“ ličio jonų baterijas. A džiai ją perskaitykite, kad
nkamai ir saugiai naudotumėte bei laikytumėte baterijas.

Baterija sukurta naudo su trečiosios kartos (G3) ir GS „Gocycle“ modeliais. Atkreipkite dėmesį:
G3 bateriją taip pat galima naudo su G2 „Gocycle“. Nenaudokite baterijos su kitokiais prietaisais.

Baterija turėtų bū visuomet laikoma „Gocycle“ rėme. Leiskite ją išim k „Gocycle“ patvir nto
klientų aptarnavimo centro specialistams.

Neišrinkite, nemodiﬁkuokite ir nepažeiskite baterijos. Neleiskite, kad įvyktų trumpasis jungimas.

Saugokite bateriją nuo ugnies ir aukštos temperatūros (virš 40°C).

Neleiskite, kad ant baterijos patektų vandens ar drėgmės. Vanduo gali pažeis vidinį baterijos
saugumo mechanizmą, ska n rūdijimą, be to, tap perkai mo, žiežirbos, sprogimo ar elektrolito
ištekėjimo priežas mi.

Nenumeskite baterijos, neleiskite, kad ją veiktų išorinės jėgos. Smūgiai gali pažeis vidinius
baterijos saugumo mechanizmus, ska n jos perkai mą, užsidegimą, sprogimą ar elektrolito ištekėjimą.

Naudokite k rekomenduojamą įkroviklį. Naudodami ne nkamą įkroviklį, galite apgadin prietaisą ar susižeis , gali kil
gaisras, nukrės elektra.

Nepalikite kraunamos baterijos be priežiūros.

Naudokite, kraukite ir saugokite bateriją 0-40°C temperatūros ir 45%-85% santykinės drėgmės patalpose.
5.2 Plačiau apie „Gocycle“ ličio jonų bateriją
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
Mygtukas (baterijos įkrovimo testavimui ir baterijos kei mo režimui)
Įkrovimo lizdas

5.3 „Gocycle“ ličio jonų baterija: naudojimas
5.3.1 Įkrovimo tvarka
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Atverkite guminį įkrovimo lizdo dangtelį, kaip pavaizduota.

Laikydami atvertą guminį įkrovimo dangtelį, įstatykite įkrovimo
kištuką, kaip pavaizduota.

Įstatykite įkroviklio kištuką į rozetę ir, jei reikia, įjunkite jai
elektros ekimą.

Prietaisui pradėjus krau s, įsižiebs oranžinė indikatoriaus
lemputė. Su pavaizduotu įkrovikliu galėsite krau prietaisą iki 7
valandų. Norėdami įkrau prietaisą greičiau, galite įsigy
specialų „Gocycle“ greito įkrovimo prietaisą. Daugiau
informacijos – www.gocycle.com.
Baterijai visiškai įsikrovus, degs 10 LED lempučių skydelio
ekranėlyje (G3) arba bus rodomas 100% „GocycleConnect“
mobiliojoje programėlėje (GS). Išjunkite elektros ekimą.

Ištraukite įkroviklį ir uždenkite krovimo lizdo dangtelį.
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REKOMENDUOJAME: baterijai visiškai įsikrovus ir įkrovikliui
esant išjungtam, išjunkite bateriją, nustatydami miego režimą.
Žr. skil 5.3.3. „Baterijos miego režimo įjungimas“.
Nerekomenduojame palik „Gocycle“ krau s ilgiau kaip 24
valandas.

Prieš važiuodami „Gocycle“, įsi kinkite, kad įkrovimo lizdo
dangtelis yra užvertas.

5.3.2 Baterijos naudojimo režimas (paruošia bateriją naudojimui)
Prieš naudojant „Gocycle“, turi bū įjungtas baterijos naudojimo režimas. Jei neįjungtas baterijos naudojimo režimas, „Gocycle“ GS
variklis ir „Bluetooth“ mobiliojo telefono prijungimas neveiks.

Norėdami įjung baterijos naudojimo režimą:
Spauskite mygtuką, kol pradės žybsė LED indikatoriai.

Dvi kairės LED (1, 2) pradės žybsė , baterijai įsijungiant.
Lemputėms užgesus, galite pa krin įkrovimo lygį, trumpai
paspausdami mygtuką.

5.3.3 Baterijos miego režimo įjungimas

Jeigu neužﬁksuojamas „Gocycle“ naudojimas, po maždaug 5 valandų įsijungs baterijos miego režimas.
Norėdami įjung miego režimą rankiniu būdu, paspauskite ir
palaikykite mygtuką, kol pradės žybsė reikiamos LED lemputės
(3, 4).

12

LED lemputės (3, 4) žybsės, įsijungiant baterijos miego režimui.

Visos lemputės (1, 2, 3, 4) žybsės, patvir nant, kad įsijungė
baterijos miego režimas.

LED lemputės užges ir neužsidegs, paspaudus mygtuką pa krin
prietaiso įsikrovimo lygį.

5.3.4 Automa nis miego režimas
Nenaudojant prietaiso 5 valandas, baterija automa škai pereis į miego režimą. Prieš važiuodami dviračiu, įsi kinkite, kad įsijungė
baterijos naudojimo režimas. „Gocycle“ esant įjungtam krau s, niekada neįsijungs miego režimas. Nenaudojant „Gocycle“ G3 arba
GS ilgiau kaip 30 valandų, įsijungs gilaus miego režimas. Tokiu atveju baterija nesikraus, nebent „Gocycle“ bus įjungtas. Baterija
neįsijungs, jeigu tebebus įjungtas įkroviklis.
5.4 „Gocycle“ ličio jonų baterija: priežiūra
Baterijos netarnauja amžinai. Kaip ir dauguma ličio jonų baterijų, „Gocycle“ baterijų veikimas ilgainiui suprastės. Vykstančios
cheminės reakcijos ska na tariamosios varžos didėjimą, ilgainiui sumažindamos baterijų įkrovos išlaikymą. Todėl naujos baterijos
visuomet veiks geriau nei 6 mėnesių baterijos.
Norėdami pailgin „Gocycle“ baterijų tarnavimo laiką, laikykitės šių taisyklių:

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad baterijos yra visiškai įsikrovusios.





Baterijoms baigiant visiškai išsikrau , įsijungs apsaugos nuo išsikrovimo režimas. Baterijai visiškai išsikrovus, kuo greičiau
vėl ją įkraukite. Ilgai palikę bateriją visiškai išsikrovusią, galite nepataisomai apgadin bateriją.
Karš s ska na baterijų veikimo prastėjimą. Jei įmanoma, nenaudokite ir nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje.
Užsidegus 1 LED lemputei nugarinėje baterijos dalyje, įkraukite bateriją 48 valandas. Palikite bateriją krau s. Įkrovimui
pasibaigus, paspauskite miego režimo mygtuką. Nepalikite beveik visiškai išsikrovusios baterijos nenaudojamos ilgiau kaip
1 mėnesį. Baterija pamažu praras įkrovą tol, kol visiškai išsikraus, o tai gali nepataisomai pažeis bateriją.

5.5 Ličio jonų baterijų transportavimas ir saugojimas
Kaip ir visos ličio jonų baterijos, „Gocycle“ baterijos klasiﬁkuojamos kaip 9 pavojingumo klasės („Įvairios pavojingos medžiagos ir
dirbiniai“) gaminiai. Todėl jos turi bū pakuojamos, transportuojamos ir saugojamos, laikan s tarptau nių oro, vandens ir kelių
transporto tvarką reglamentuojančių organizacijų taisyklių.
Nemėginkite transportuo ličio jonų baterijų lėktuvu, negavę išanks nio oro linijų leidimo. Neišmeskite baterijos pakavimo
medžiagų.
5.6 Baterijų išme mas
A tarnavus „Gocycle“ ličio jonų baterijoms, nkamai jas išmeskite ar perdirbkite:

Nemeskite baterijų kartu su bui nėmis atliekomis.

Baterijoms daugiau nebeįsikraunant, susisiekite su vie ne atliekų tvarkymo įmone ar aplinkos apsaugos organizacija, kad
išsiaiškintumėte, kaip išmes ličio jonų baterijas.

Ličio jonų baterijos klasiﬁkuojamos kaip 9 pavojingumo klasės („Įvairios pavojingos medžiagos ir dirbiniai“) gaminiai.
Norėdami sužino daugiau apie jų laikymą, naudojimą ir transportavimą, kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas.
5.7 „Gocycle“ variklio veikimo efektyvumo ir pa kimumo padidinimas
„Gocycle“ elektrinis variklis skirtas palengvin važiavimą, nes jis leidžia nuvažiuo iš taško A į tašką B greičiau ir įdedant mažiau
pastangų. Prietaisas nėra varomas vien elektriniu varikliu.
Kaip ir mašinų, „Gocycle“ greičio amplitudė, susijusi su elektros suvartojimu, ir maksimalus grei s yra sunkiai nustatomi, nes jie
priklauso nuo daugybės veiksnių. „Gocycle“ atveju, šie veiksniai – tai dvira ninko svoris (su drabužiais ir bagažu), padangų pas,
padangų slėgis, važiavimo paviršiaus pas ir tekstūra, vėjo s prumas ir mynimo intensyvumas.
Viskas paprasta: nuolat naudodami variklio galią ir/ar pasirinkdami važiavimo režimą su dideliu maksimaliu greičiu, sutrumpinsite
baterijos įkrovos laiką. Naudojant variklio galią k retkarčiais ir intensyviai minant, garantuojamas ilgesnis baterijos įkrovos
išlaikymas.
Geriausius rezultatus gausite, laikydamiesi šių rekomendacijų:

13

1.

Pedalų mynimas. Geriausius rezultatus gausite, visuomet mindami pedalus. Variklis turėtų bū naudojamas
trumpalaikiam galios padidinimui. Neminant pedalų, kai tam yra sąlygos, baterija greičiau išsikraus.

k

2. Perteklinis svoris. Jei įmanoma, stenkitės sumažin drabužių, bagažo ir kitų priedų svorį. Apkrovus „Gocycle“, greičiau

3.

išsikraus jo baterija. Perteklinis svoris taip pat apsunkins prietaiso naudojimą, padidės variklio, sankabos ir pavarų
perjungimo sistemos apkrova, taigi gali sutrumpė prietaiso tarnavimo laikas.
Padangos. Įsi kinkite, kad padangos yra nkamai pripūstos. Norėdami sužino daugiau, žr. skil 6.11 „Padangos“.

4. Važiavimo s lius. Jei nepavyksta išveng nelygaus važiavimo paviršiaus dėl prastos kelio dangos, duobių, greičio mažinimo
kalnelių ir pan., pasirinkite atsargų važiavimo būdą.
DĖMESIO: nejunkite variklio, kai važiuojate virš greičio mažinimo kalnelių, vėžių ir pan. Priešingu atveju padidės prietaiso varomųjų
detalių apkrova, sutrumpės prietaiso tarnavimo laikas, negalios garan ja.
5. Greičio sumažinimas / stabdymas. Nejunkite variklio, mažindami grei ar stabdydami.
Naudojant variklį k esant reikalui, baterija tarnaus ilgiau.

6. Šlapios oro sąlygos. „Gocycle“ – britų gaminys, sukurtas turint galvoje bri šką orą. Tačiau
prieš padedant „Gocycle“ saugo , labai svarbu jį išdžiovin . Miesto oras gali ska n
rūdijimą, kaip ir didelė drėgmė. Baigus važiuo „Gocycle“ šlapiu oru, rekomenduojame jį
pa krin ir, esant reikalui, nuvaly rankšluosčiu. Žr. skil „6.4 Valymas ir apsauga nuo
rūdijimo“.
5.8 Apsauga nuo šilumos ir perkai mo
„Gocycle“ variklis – i n kompak škas ir lengvas. Nors toks dizainas turi daugybę privalumų, yra ir
trūkumų – toks variklis greitai įkaista. „Gocycle“ variklis įkais įprastai veikdamas, kaip ir išmetamųjų dujų vamzdis ar motociklo arba
mopedo variklis.
ATSARGIAI: naudojant prietaisą ir ką k baigus jį naudo , variklio zona (pažymėta) bus karšta prilies .
DĖMESIO: būkite i n atsargūs, jei liečiate bet kurią variklio dalį, jam baigus veik , kaip ir liesdami puodus su verdančiu vandeniu ar
įkaitusias keptuves. Rekomenduojame nelies variklio, jei nepraėjo bent penkios minutės nuo jo išjungimo.
Variklis ir valdiklis yra apsaugo nuo perkai mo specialiu mechanizmu. Jei variklio ar valdiklio temperatūra tampa aukštesnė nei
nustatyta, prietaiso galia pamažu sumažės, kad nebūtų pažeistos prietaiso detalės. Perkai mas gali įvyk , ilgai važiuojant į aukštas
kalvas ir naudojant variklį. Įsijungus apsaugos nuo perkai mo mechanizmui, sumažės variklio galia. Varikliui ir/ar valdikliui
pakankamai atvėsus, vėl galėsite naudo variklį visu pajėgumu.

6. Priežiūra ir detalių reguliavimas
6.1 Priežiūra ir aptarnavimas
Jei Jūsų prietaisui reikia profesionalios priežiūros, kreipkitės į ar miausią „Gocycle“ klientų aptarnavimo centrą. Gamintojo
patvir ntų klientų aptarnavimo vietų sąrašą galite ras www.gocycle.com. Prieš taisydami „Gocycle“, apsilankykite
www.gocycle.com/safety, kad susipažintumėte su naujausia saugumo informacija.
ATKREIPKITE DĖMESĮ: reguliariai apžiūrėkite savo „Gocycle“ ir atlikite rekomenduojamą priežiūrą, kad už krintumėte, jog prietaisas
yra saugus naudo . Apsilankykite www.gocycle.com/safety, kad peržiūrėtumėte svarbius techninius biuletenius ir Jūsų „Gocycle“
modelio saugumo informaciją. Parsisiųskite ir peržiūrėkite naujausią naudotojo vadovo versiją www.gocycle.com/manuals.
Atsižvelkite į rekomenduojamą apžiūros dažnumą, aprašytą žemiau.

6.2 Apžiūros dažnumas
Apžiūros rūšis
Apžiūra prieš važiavimą
Išorinė apžiūra / taisymas, jei
reikia
Išorinė apžiūra
Apsilankykite
www.gocycle.com/safety
Pa krinkite apara nę įrangą ir
įsigykite naujausią versiją
Išorinė apžiūra /
rekomenduojamas taisymas

Kas atlieka?
Savininkas
Savininkas ar įgaliotas
„Gocycle“ pla ntojas
(rekomenduojama)
Savininkas
Savininkas

Nuvažiuotas atstumas
Prieš kiekvieną važiavimą
Po pirmų 160 km

Kada atliekama?
Prieš kiekvieną važiavimą
2 mėnesiai po pirmo
važiavimo

Kas 800 km

Kas 3 mėnesius
Kas 3 mėnesius

Savininkas
Savininkas ar įgaliotas
„Gocycle“ pla ntojas
(rekomenduojama)

Kas 3 mėnesius
Kas 3200 km

Kas 1 metus

6.3 Išorinės apžiūros gidas (kas 3 mėnesius / 800 km)
Žemiau pateikiama informacija apie išorinę „Gocycle“ apžiūrą, kuri turėtų bū atliekama kas 3 mėnesius arba kas 800 km
(priklausomai nuo to, kuris limitas pasiekiamas anksčiau). Taip už krinsite, kad „Gocycle“ būtų saugus naudo ir visuomet
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nepriekaiš ngai veiktų. Jei pastebite, kad „Gocycle“ detalės yra pažeistos arba ne nkamai prijungtos, kreipkitės į ar miausią
įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kuris padės išspręs problemą. Nemėginkite reguliuo prietaiso detalių, prieš tai neperskaitę
naudotojo vadovo nurodymų ar nepasikonsultavę su įgalioto „Gocycle“ klientų aptarnavimo centro specialistais. Ne nkamai
sureguliavus detales, jos gali tap nebe nkamos naudo anksčiau nei numatyta.
Kaip ir įpras niai dviračiai, „Gocycle“ netarnaus Jums amžinai. Tai – mechaninis įrenginys, kurio detalės net ir įprastai važiuojant
ilgainiui nusidėvi. Dėl medžiagos nuovargio atsiranda įtrūkimų, prietaisas pasidaro nesaugus naudo .
Dviračio tarnavimo trukmę sunku numaty , nes yra daugybė veiksnių, turinčių jai įtakos, pavyzdžiui:

Dvira ninko svoris;

Važiavimo būdas;

Padangų slėgis ir pas;

Kelio nelygumai;

Ar dvira s buvo apgadintas važiavimo metu arba patyrė avariją;

Ar buvo važiuojama virš duobių ar kelio bortelių;

Bagažo kiekis ir svoris;

Važiavimo grei s;

Ar dvira s buvo gadinamas, patyrė vandalizmą;

UV apšvietos laikas;

Laikymo sąlygos, pvz. aplinkos temperatūra ir drėgmės kiekis.
Saugus, atsakingas važiavimas ir reguliari priežiūra, laikan s naudotojo vadovo rekomendacijų, leis važiuo Jūsų „Gocycle“
tūkstančius kilometrų. Apžiūrėkite savo „Gocycle“ kas 800 km, kad įsi kintumėte, jog prietaiso detalės nėra suskilinėjusios ir jų
nereikia keis . Gerai nuvalykite „Gocycle“ šlapiu skudurėliu, pašalindami nešvarumus ir dulkes. Gerai apšviestoje vietoje apžiūrėkite
visas dviračio detales.
Vietos, kuriose dažniau pasitaiko įtrūkimų, pavaizduotos paveikslėliuose. Jei įtrūkimas yra didesnis nei 3 mm ilgio, nevažiuokite
„Gocycle“ ir iškart kreipkitės į techsupport@gocycle.com. Įprastai garan nio laikotarpiu metu detalės, kurioms taikoma garan ja,
bus pakeistos naujomis.
DĖMESIO: nepakankamai a džiai apžiūrint „Gocycle“, galimos neigiamos pasekmės – rizikuojate smarkiai susižeis ar net žū .
SVARBU: apsilankykite www.gocycle.com/safety, kad rastumėte Jūsų rėmo numeriui skirtus naujausius techninius biuletenius.
ATKREIPKITE DĖMESĮ: jei važiuojate „Gocycle“ prastomis oro sąlygomis ar intensyviau bei agresyviau, gali tek prietaisą apžiūrė
dažniau.
1. Apžiūrėkite detales, kuriose gali bū įtrūkimų, atsiradusių dėl medžiagos nuovargio (1a-g pav.).
DĖMESIO: (1f) Ne nkamai surinkta, Lockshock™ smeigė (pilka dalis, pažymėta paveikslėlyje) gal bū pažeista išorinių veiksnių, pvz.
ją suskleidžiant, transportuojant mašina, pernešant per slenks ar patalpose. Jei manote, kad Lockshock™ galėjo bū pažeista,
nevažiuokite „Gocycle“ ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

2.

Apžiūrėkite priekinių ir galinių diskelių dangtelius, kad sužinotumėte, ar jie nėra pažeis .

3.

Įsi kinkite, kad ašys yra uždengtos, kad į jas nepatektų daug dulkių.

4.
5.

Įsi kinkite, kad netrūksta „Cleandrive“ varžtų (x 12, 4-6 Nm, vienas „Cleandrive“ priekyje – pa krinkite, pamėgindami
palanksty ).
Įsi kinkite, kad netrūksta ašies bloko varžtų (x 5, 4-6 Nm).

6.

Įsi kinkite, kad pedalai yra gerai pritvir n (35-40 Nm).

7.

Įsi kinkite, kad švais klio varžtai yra gerai pritvir n (35-40 Nm).

8.

Netaikoma GS modeliams.
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Įsi kinkite, kad greito atleidimo rankenėlė yra nkamai prijungta ir užsidaro su didele jėga, kad vairas išliktų gerai
pritvir ntas.
10. Įsi kinkite, kad garų reguliavimo varžtai ir galvutės yra tvirtai prisuktos (7-8 Nm).
9.

11. Įsi kinkite, kad rankinė prietaiso dalis gerai laikosi (žr. 6.12).
12. Įsi kinkite, kad visos trys kumštelinės svirtys, pritvir ntos prie ratų ašių, turi erdvės judė (žr. skil 6.8).
13. Įsi kinkite, kad visi kumštelinių dangtelių varžtai yra prisuk (0,8 Nm).
14. Įsi kinę, kad visos kumštelinės svirtys yra nkamai prijungtos, pa krinkite, ar ašys pernelyg smarkiai nejuda (žr. skil
6.14).
15. Įsi kinkite, kad abu stabdžiai veikia nkamai ir negalima pritrauk rankenėlių iki pat skersinio.
16. Įsi kinkite, kad „Gocycle“ apara nė įranga yra atnaujinta. „GocycleConnect“ mobiliojoje programėlėje nueikite į
nustatymų (Se ngs) parink ir paslinkite iki „Firmware“.
DĖMESIO: radę įtrūkimą, ilgesnį nei 3 mm, arba įtardami, kad prietaiso detalė galėjo bū neįprastai pažeista, pvz. prietaisą
numetus, nevažiuokite „Gocycle“ ir kreipkitės į techsupport@gocycle.com.

6.4 Valymas ir apsauga nuo rūdijimo
Nerekomenduojame važiuo „Gocycle“, lyjant smarkiam lietui. Nelaikykite dviračio vietose, kur daug drėgmės.
Perskaitykite skil 2.7, kad susipažintumėte su važiavimo šlapiu oru patarimais.
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Jeigu važiuojate dviračiu, lyjant lietui, rekomenduojame, jei saugu, įjung variklį. Įjungus variklį, variklyje ir elektroninėse detalėse
susidarys šiluma, kuri išgarins vandenį iš vandeniui neatsparių detalių. Būkite atsargūs, važiuodami įjungę variklį ant šlapių kelių,
nes ant slidaus paviršiaus priekinis ratas gali pradė labai greitai suk s.
Vanduo ir drėgmė, ypač nuo kelių, barstomų druska, gali ska n „Gocycle“ metalinių komponentų rūdijimą, taigi prietaisas tarnaus
trumpiau. Paliekant vandenį ir drėgmę ant „Gocycle“, elektroninės detalės, baterijos ir variklio sistema gali greitai suges .
Prietaisus sugedus dėl nepakankamos priežiūros prasidėjus rūdijimui, garan ja negalios.
Patarimai:

Jeigu ant „Gocycle“ pateko vandens, rekomenduojame jį kuo
greičiau nuvaly rankšluosčiu ar sausu skudurėliu.

Kuo mažiau vandens ir drėgmės pateks ant „Gocycle“, tuo ilgiau
jis tarnaus.

Laikykite „Gocycle“ namo, buto ar garažo viduje.

Jei norite valy „Gocycle“, rekomenduojame naudo sudrėkintą
rankšluos ar skudurėlį ir švelniai veikian skystą muilą.
Pirmiausia nuvalykite visas dalis sudrėkintu skudurėliu, tada
nušluostykite sausu rankšluosčiu.

Norėdami nuvaly padangas ir ratlankius, nuimkite
„PitstopWheel“, išmirkykite padangas ir ratlankius muilino
vandens inde ir tada nušluostykite rankšluosčiu.
DĖMESIO: jei įmanoma, „Gocycle“ visuomet turėtų bū švarus
ir sausas. Nepurkškite „Gocycle“ žarna ar didelio slėgio valymo
sistema. Nenaudokite vaško, rpiklių ir lako prietaisui valy .
6.5 Detalių tepimas specialiomis priemonėmis
6.5.1 Cleandrive®
Cleandrive® vidinių detalių reguliariai krin , valy ir tep
nereikia. Pavarų dėžė, galinė ašis, guolis ir pavarų grandinė
(Cleandrive®) yra tepamos specialiomis priemonėmis gamybos
metu. Šios detalės pa kimai veiks visą prietaiso tarnavimo laiką,
nebent „Gocycle“ yra reguliariai naudojamas drėgnoje, rūdijimą
ska nančioje aplinkoje.
6.5.2 Lockshock™
Kartais, ypač esant karštam ar neįprastam orui, gali reikė papildomai patep Lockshock™, kad atsikratytumėte važiuojant girdimų
nepageidaujamų garsų, pvz. cypimo. „Gocyle“ Lockshock™ parduodamas pateptas specialiomis medžiagomis gamykloje, tačiau
važiuojant jos gali ilgainiui pasišalin . Papildomai patepkite Lockshock™, reguliariai apžiūrėdami dvira , kad jis važiuodamas
neskleistų nepageidaujamų garsų.
Įpras nės dviračio apžiūros metu arba jei važiuojant „Gocycle“ girdimi neįpras garsai, patepkite Lockshock™ nkamu silikono
pagrindo tepalu. Pastatę „Gocycle“ ant kojelės, išimkite Lockshock™ smeigę ir pasukite Lockshock™ taip, kad ji žiūrėtų į viršų.
Turėkite pasiruošę skudurėlį, kad pašalintumėte perteklinį silikono tepalą.

Užpurkškite nemažą silikono priemonės kiekį ant Lockshock™ galo ir pašalinkite perteklinę ar išsipylusią priemonę skudurėliu.
Palaukite 5 minutes, Lockshock™ stovint stačiai, kad tepalas pasiskirstytų į apačią. Iš naujo įstatykite Lockshock™ smeigę, kad
baigtumėte darbą.
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6.6 Bėgių sistemos reguliavimas
Įsitempus pavarų perjungimo trosui, bėgių perjungimas gali tap ne kslus. Sureguliuokite jį:
Pasukite pavarų perjungimo troso reguliavimo cilindrą pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę, kad pareguliuotumėte
pavarų troso padė . Atlaisvinkite trosą, pasukdami cilindrą laikrodžio rodyklės kryp mi, jeigu, pasirinkus pavarą, nustatoma
aukštesnė „Gocycle“ pavara nei pasirinktoji. Įveržkite trosą, pasukdami cilindrą prieš laikrodžio rodyklę, jeigu, pasirinkus pavarą,
nustatoma žemesnė „Gocycle“ pavara nei pasirinktoji.
6.7 Stabdžių reguliavimas
Norėdami sužino , kaip nuorin „Gocycle“ hidraulinius stabdžius, kreipkitės į techsupport@gocycle.com.
DĖMESIO: stabdymo galia padidės, pirmuosius 50-100 kartų naudojant prietaisą.
6.7.1 Stabdžių nuorinimas
Kaip ir visi hidrauliniai stabdžiai, „Gocycle“ stabdžiai geriausiai tarnaus, nuorinant juos kas 12 mėnesių. Rekomenduojame kreip s į
specialistą, turin pa r es nuorinant hidraulinius dviračių stabdžius.
DĖMESIO: DOT 4 stabdžių skys s, patekęs ant žmogaus audinių, gali pradė juos dirgin . Stabdžių skysčiui patekus ant odos,
nuplaukite jį tekančio švaraus vandens srove. Stabdžių skysčiui patekus į akis, tuoj pat nuplaukite akių zoną ir plaukite be paliovos
dar 15 minučių. Kreipkitės į medikus.
ATSARGIAI: DOT 4 stabdžių skys s nuvalys dažus. Būkite atsargūs, kad stabdžių skysčio nepatektų ant dažytų paviršių. Stabdžių
skysčiui patekus ant dažytų paviršių, kuo greičiau nušluostykite paviršių ir nuvalykite jį izopropilo alkoholiu. Išmeskite panaudotą
stabdžių skys , laikydamiesi Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių teisės normų.
Papildomos informacijos ieškokite stabdžių skysčio gamintojo instrukcijose.
6.7.2 Stabdžių kaladėlių kei mas
6.7.2.1 Priekinių stabdžių kaladėlių keitimas
Raskite ir atsukite 6 tvir namuosius varžtus ant variklio dangtelio.

Nuimkite variklio dangtelį.

Raskite ir nuimkite du tvir namuosius stabdžių kaladėlės laikiklio
varžtus.
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Patraukdami nuimkite laikiklį nuo disko rotoriaus.

Naudodami reples, suspauskite ﬁksavimo kaiš , kaip parodyta.

Suspaudę ﬁksavimo kaiš , jį ištraukite replėmis.

Atsargiai ištraukite stabdžių kaladėles iš kaladėlių laikiklio viršaus,
kaip parodyta.

Sugnybę abi stabdžių kaladėles, ištraukite jas iš laikiklio. DĖMESIO:
kaladėlės yra pritvir ntos spyruokle. Būkite atsargūs, kad per klaidą
neatleistumėte spyruoklės.

Jei reikia, pakeiskite stabdžių kaladėles, prieš surinkdami prietaisą.

Pakeitę stabdžių kaladėles, įstatykite jas kartu su spyruokle ir
pritvir nkite prie kaladėlių laikiklio.
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Atgal įstatykite ﬁksavimo kaiš , kad užﬁksuotumėte stabdžių
kaladėles.

Replėmis atlaisvinkite ﬁksavimo kaiš , kad jis užsiﬁksuotų.
DĖMESIO: nemėginkite važiuo „Gocycle“, atgal neprijungę
stabdžių kaladėlių ir nepritvir nę ﬁksavimo kaiščio, nes kitaip galite
susižeis .

Atgal įstatykite priekinių stabdžių laikiklį. Užsukite laikiklio
tvir nimo varžtus (6–8 Nm).
Įsi kinkite, jog prisuktas stabdžių laikiklis yra lygiagrečiai disko
rotoriui, kad sumažėtų disko trin s.

Uždenkite variklio dangtelį.

Atgal įsukite šešis variklio dangtelio varžtus (3-4 Nm).
DĖMESIO: naujų stabdžių kaladėlių veikimas ilgainiui pagerės.
Leiskite stabdžiams ras
nkamą padė , keletą kartų juos
paspausdami.

6.7.2.2 Galinių stabdžių kaladėlių keitimas
Raskite du tvir namuosius galinio stabdžių kaladėlės laikiklio
varžtus, kaip parodyta.

Patraukdami nuimkite laikiklį nuo disko rotoriaus.
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Naudodami reples, suspauskite ﬁksavimo kaiš , kaip parodyta.

Suspaudę ﬁksavimo kaiš , jį ištraukite replėmis.

Sugnybę abi stabdžių kaladėles, ištraukite jas iš laikiklio. DĖMESIO:
kaladėlės yra pritvir ntos spyruokle. Būkite atsargūs, kad per klaidą
neatleistumėte spyruoklės.

Jei reikia, pakeiskite stabdžių kaladėles, prieš surinkdami prietaisą.

Pakeitę stabdžių kaladėles, įstatykite jas kartu su spyruokle ir
pritvir nkite prie kaladėlių laikiklio.

Atgal įstatykite ﬁksavimo kaiš , kad užﬁksuotumėte stabdžių
kaladėles.

Replėmis atlaisvinkite ﬁksavimo kaiš , kad jis užsiﬁksuotų.
DĖMESIO: nemėginkite važiuo „Gocycle“, atgal neprijungę
stabdžių kaladėlių ir nepritvir nę ﬁksavimo kaiščio, nes kitaip galite
susižeis .
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Atgal įstatykite galinių stabdžių kaladėlių laikiklį. Užsukite laikiklio
tvir nimo varžtus (6–8 Nm).

Įsi kinkite, kad prisuktas stabdžių laikiklis yra lygiagrečiai disko
rotoriui, kad sumažėtų disko trin s.
DĖMESIO: naujų stabdžių kaladėlių veikimas ilgainiui pagerės.
Leiskite stabdžiams ras
nkamą padė , keletą kartų juos
paspausdami.

6.8 PitstopWheel® greito atleidimo kumštelinių rankenėlių reguliavimas
Visos trys PitstopWheel® greito atleidimo rankenėlės turėtų a daromos ir uždaromos turė vienodą pasipriešinimą. Tikrinant
dvira prieš važiavimą ir a darius rankenėlę, turėtų bū iki 10 mm laisvos erdvės, matuojant nuo rankenėlės galiuko. Jeigu
rankenėlės a daromos ir uždaromos pasižymi skir ngu pasipriešinimu arba jeigu yra daugiau kaip 10 mm laisvos erdvės
rankenėlėms judė , turite jas pareguliuo , prieš važiuodami dviračiu. PitstopWheel® rankenėlių reguliavimas – svarbi prietaiso
priežiūros dalis viso jo tarnavimo metu. Pradėjus prietaisą naudo , nusistovės rankenėlių padė s. Ilgai jas naudojant, rankenėlės
gali nusidėvė . Todėl reguliariai krinkite jų būklę ir pareguliuokite rankenėlių padė , ruošdami dvira važiavimui.
Pritvir nkite PitstopWheel® prie rato įvorės. Užverkite visas tris
greito atleidimo rankenėles ir pasukite raudoną Pitstoplock™ iki
užvertos pozicijos. Nuimkite tris juodus guminius žiedelius, kaip
parodyta rodyklėlėmis.

Pasukite Pitstoplock™ iki atvertos padė es.

Palikite 2 kumštelines rankenėles užvertas. Atverkite vieną
rankenėlę iki galo taip, kad jos galinis kraštas liestųsi prie kitos
užvertos rankenėlės.

Atsargiai pajudinkite rankenėlę pirmyn ir atgal, kad
nustatytumėte jos laisvo judėjimo plotą. Laisvas rankenėlės
judėjimas – tai judėjimo dalis, kai rankenėlė nepa ria
pastebimo pasipriešinimo, prieš jai prisikabinant prie įvorės. Jis
matuojamas nuo rankenėlės galiuko. Jeigu rankenėlė laisvai
juda daugiau kaip 10-20 mm plote, skaičiuojant nuo rankenėlės
galiuko, naudodami 4 mm šešiakampį raktą, ją priveržkite.
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Įstatykite 4 mm raktą į varžtą ir pasukite pagal laikrodžio
rodyklę, kad sumažintumėte laisvo rankenėlės judėjimo plotą.
Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte laisvo
rankenėlės judėjimo plotą. Lengvai prilaikykite rankenėlę,
sukdami raktą, kad ap ktumėte tvir nimosi tašką ir laisvo
judėjimo amplitudę. Norėdami pa krin , ar pavyko
sureguliuo laisvą judėjimą, ištraukite raktą ir užverkite
rankenėlę, kad sistema susireguliuotų. Tada iš naujo atverkite
rankenėlę ir pa krinkite laisvą jos judėjimą. Reguliuokite tol,
kol įsi kinsite, kad laisvas rankenėlės judėjimas yra 10 mm arba
mažesnis.
Tokiu pačiu būdu pa krinkite ir kitas dvi rankenėles. Tada dar
kartą pa krinkite kiekvieną rankenėlę, kad įsi kintumėte, kad
jos uždaromos, esant vienodam pasipriešinimui.

Pitstoplock™ esant atrakintam, visos trys rankenėlės turėtų
demonstruo vienodą pasipriešinimą (3-5 kg a dary vieną
rankenėlę).

Įsi kinkite, kad visos rankenėlės yra tvirtai uždarytos, o
Pitstoplock™ yra užrakintas.

Tokiu pačiu būdu pa krinkite kitą ratą.
ATKREIPKITE DĖMESĮ: jeigu važiuodami keičiate priekinį ir
galinį ratus, iš naujo pa krinkite laisvą rankenėlių judėjimą, nes
tarp priekinės ir galinės rato ašies gali bū skirtumų.

6.9 Informacija turų operatoriams ir dviračių nuomotojams
Jei nuomojate „Gocycle“ dviračius žmonėms, nepratusiems jais naudo s, arba vedate ekskursijas, naudodami „Gocycle“,
rekomenduojame pritvir n apsauginius varžtus, neleisiančius nepatyrusiems dvira ninkams apgadin prietaiso ir ne nkamai jį
surink , taigi prietaisas išliks saugus naudo .
Jei, naudojant dvira , reikia sulanksty „Gocycle“ ir nuim jo ratus, „Gocycle“ naudotojai turėtų bū supažindin su detalių, kurias
reikia pa krin prieš važiavimą, sąrašu. Kaskart prieš perduodant juos naudotojams, visi „Gocycle“ dviračiai turėtų bū pa krin ,
įsi kinant, kad kumštelinės rankenėlės yra nkamai sureguliuotos.
6.10 Priekinių ir galinių ratų įvorių nusidėvėjimo tikrinimas ir sumažinimas
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Reguliariai nuimkite galinį ratą, kad
pa krintumėte
įvorės
nusidėvėjimą.

Reguliariai nuimkite priekinį ratą,
kad
pa krintumėte
įvorės
nusidėvėjimą.

Skirkite
daugiau
pažymėtai zonai.

dėmesio

Norėdami sumažin įvorių nusidėvėjimą:

Gerai nuvalykite ir nusausinkite „Gocycle“ po kiekvieno važiavimo. Žr. skil 6.4 „Valymas ir apsauga nuo rūdijimo“.

Tinkamai sureguliuokite PitstopWheel® kumš nes rankenėles. Reguliariai pa krinkite, kad jų judėjimas a nka normas,
aprašytas šiame naudotojo vadove, ir kad visos trys rankenėlės atsidaro ir užsidaro su vienodu pasipriešinimu.

Kartkartėmis perkelkite galinį PitstopWheel® į priekį ir atvirkščiai. Įprastai galinei „Gocycle“ daliai teks daugiau svorio nei
priekinei, taigi galinis ratas, įvorė ir padanga lengviau nusidėvės. Reguliariai sukeičiant priekinį ir galinį ratus,
nusidėvėjimas bus tolygesnis. DĖMESIO: sukeisdami PitstopWheel® ratus, įsi kinkite, kad padangų slėgis išlieka toks,
kaip nurodyta naudotojo vadove. Daugiau informacijos rasite skiltyje 6.11 „Padangos“.
6.11 Padangos
„Gocycle“ turi specializuotas, nepriekaiš ngo veikimo padangas, garantuojančias geriausią nedidelio svorio, atsparumo pradūrimui
ir mažos trin es kombinaciją. Prietaisas veiks geriausiai, naudojant aukštos kokybės padangas, parduodamas su „Gocycle“.
DĖMESIO: keliui esant šlapiam ar apledėjusiam, „Gocycle Performance Tyre“ sukibimas su paviršiumi gali pastebimai sumažė .
Būkite ypač atsargūs, kai važiuojate „Gocycle“ šlapiu ir šaltu oru.
Rekomenduojame naudo „Gocycle“ su 35 psi priekinės padangos slėgiu ir 40-50 psi galinės padangos slėgiu. Taip už krinamas
geriausias nedidelės trin es ir komforto balansas. Sąlyginai minkštesnė priekinė padanga garantuoja pagalvės efektą,
sumažindama smūginę jėgą, tenkančią variklio detalėms, ypač sankabai ir pavarų perjungimo mechanizmui. Pasirinkus mažesnį nei
35 psi priekinės padangos slėgį, važiuosite patogiau, tačiau padangos tarnaus trumpiau ir prasčiau. Prieš nustatydami mažesnį
padangų slėgį, įsi kinkite, kad gebate už krintai valdy „Gocycle“.
Nerekomenduojame pripūs padangas daugiau kaip 60 psi. Didesnis nei 60 psi slėgis sumažins prietaiso tarnavimo trukmę, bus
mažiau patogu juo važiuo .
DĖMESIO: pripūsdami priekinę padangą daugiau kaip 35 psi, rizikuojate pakenk variklio sistemai (varikliui, sankabai ir pavarų
perjungimo mechanizmui), įjundami variklį, kai didinate grei arba važiuojate nelygiu keliu. Važiuodami mašina, nedidintumėte
greičio, važiuodami duobėtais keliais, taigi nejunkite ir dviračio variklio, kai važiuojate virš duobių, greičio mažinimo kalnelių ir kitų
kliūčių.
Naudojant „Gocycle“, pripūtus priekinę padangą daugiau kaip 35 psi ir/arba įjungiant variklį, važiuojant virš nelygaus paviršiaus,
negalios gamintojo garan ja.
Nors „Gocycle“ priekiniai ir galiniai PitstopWheel® ratai yra apkeičiami vietomis, įsi kinkite, kad, surinkdami prietaisą, prijungiate
mažesnio slėgio padangą priekyje.
Keisdami padangas, visuomet naudokite plas kines rankenėles. Nenaudokite metalinių svertų, nes pažeisite ratlankį.
Atkreipkite dėmesį į „Gocycle“ padangos protektoriaus kryp ratų atžvilgiu (žr. pav.).
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„Gocycle“ ratlankiams dažniausiai nka BMX dydžio padangos (406 x 40-47) nuo 1.75" iki 2". Kadangi padangų konstrukcija ir
kokybė nemažai priklauso nuo gamintojo, patariame naudo „Gocycle“ rekomenduojamas padangas, kurių įsigy galite „Gocycle“
nklalapyje.
DĖMESIO: dviračių padangos ilgainiui nusidėvi. Nusidėvėjus padangos protektoriams ir vagelėms, gali bū pavojinga tęs jos
naudojimą. Rekomenduojame pakeis padangą nauja.
Padangų kryp es nustatymas.
6.12 Rankinės dalies reguliavimas
Pa krinkite, ar rankinė prietaiso dalis nejuda. Visas vairo blokas
turėtų bū tvirtai priveržtas.
Nuimkite priekinį ratą ir atsargiai padėkite „Gocycle“ ant
neslidaus paviršiaus. Laikydami už vairo, judinkite jį pirmyn ir
atgal, kad pa krintumėte, jog detalės tarp vairo iškyšos ir
pagrindinio korpuso nejuda. Vairo ir priekinio rėmo jung s
turėtų bū tvirta ir suk s k pagrindinio korpuso atžvilgiu.

Nuimkite dviračio apsaugą nuo dulkių, kaip parodyta, ir
pasukite du šoninius varžtus 1-2 kartus. Įsi kinkite, kad vairo
iškyša ir vairas gali laisvai sukio s.

Naudodami 90° reples ar veržliarak , užsukite rankinės dalies
apkrovos galvutę (8-12 Nm). DĖMESIO: niekada nereguliuokite
ir neveržkite rankinės dalies apkrovos galvutės, nebent yra
atsuk du tvir nimo varžtai.

Įsi kinkite, kad vairo iškyša ir vairas yra išlygiuo , tada užsukite
du šoninius varžtus (10-12 Nm). DĖMESIO: pa krinkite abu
varžtus du kartus, kad įsi kintumėte, jog jie yra užsuk tolygiai.
Uždenkite apsaugą nuo dulkėjimo.

6.13 Vairo iškyšos greito atleidimo rankenėlės reguliavimas
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Mažai kė na, kad reikės reguliuo vairo iškyšos atleidimo rankenėlę. Tačiau jei reikėtų ją pakeis nauja, turėsite pareguliuo
veržles, esančias priešingoje vairo iškyšos reguliatoriaus pusėje, kad įsi kintumėte, jog greito atleidimo rankenėlė nkamai
užsidaro.
Atsukite tvir nimo varžtą, naudodami 2,5 mm raktą.

Išimkite veržlę, kaip pavaizduota.

Prijungę greito atleidimo rankenėlę, laikykite ją užvertą.
Įsi kinkite, kad ji yra nkamoje padėtyje (žr. apa nį
paveikslėlį).

Pasukite greito atleidimo rankenėlę 90° kampu. Pamažu sukite
veržlę, kol ji sustos apa nėje vairo iškyšos dalyje. Išlygiuokite
veržlės skylutę su skylute apa nėje vairo iškyšos dalyje, kad
galėtumėte įdė tvir nimo varžtą.
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Greito atleidimo rankenėlė turėtų turė maždaug 120° laisvos
erdvės, prieš pradėdama užsiﬁksuo . Uždarant rankenėlę,
pasipriešinimo jėga turėtų padė įveik likusius 60°, kol
rankenėlė atsidurs nkamoje vietoje. Jei rankenėlė laikosi
pernelyg laisvai, pasukite veržlę laikrodžio rodyklės kryp mi
taip, kad skylutė išsilygiuotų su skylute apa nėje vairo iškyšos
dalyje. Dar kartą pa krinkite rankenėlės judėjimą. Jei rankenėlė
yra pernelyg priveržta, pasukite veržlę prieš laikrodžio rodyklę
link gre mos skylutės. Dar kartą pa krinkite rankenėlės
judėjimą.
Prijungę rankenėlę taip, kad uždarymo pasipriešinimo jėga
įveiktų pasku nius 60°, prisukite tvir nimo varžtą, naudodami
2,5 mm raktą.

6.14 Galinės ašies guolio reguliavimas
Mažai kė na, kad reikės reguliuo galinės ašies guolį. Tačiau jei galinis ratas atsipalaiduoja (daugiau kaip 1 mm nuo ratlankio)
arba tampa sunku min dvira (ratas smarkiai priveržtas), gali tek pareguliuo guolio padė .
DĖMESIO: pa krinkite galinės ašies guolį kas 800 km arba kas 3 mėnesius. Reguliariai prižiūrint „Gocycle“, jis pa kimai Jums
tarnaus.
Galinės ašies guolio neapžiūrėjimas gali turė skaudžių pasekmių – rizikuojate susižeis ar net mir .
Norėdami sužino , ar reikia pareguliuo guolį, atsargiai
paspausdami, pajudinkite ratą šalia ratlankio į šonus.
Visiškai normalu, kad ratas šiek ek lankstosi, tačiau jei
pastebite, kad ratas yra atsipalaidavęs, reikės pakoreguo
guolio padė , kaip aprašyta žemiau.

Nuimkite ašies galvutę.
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Naudodami du 14 mm veržliarakčius, pareguliuokite galinės
ašies guolio kūgį.

Reguliuodami pa krinkite, ar galinė ašis sukasi laisvąja eiga.
Veržlės turėtų bū užsuktos taip, kad ratas laisvai nejudėtų
daugiau kaip 1 mm nuo ratlankio, tačiau pats galėtų lengvai
suk s. Tai – kompromiso klausimas. Jei abejojate, kreipkitės į
„Gocycle“ techninės pagalbos centrą.

Užsukite išorinę užrakto veržlę. DĖMESIO: užsukus išorinę
veržlę, dėl proceso pobūdžio gali tek sureguliuo ašį.
Kartokite procesą tol, kol ratas lengvai suksis, o ratlankis beveik
nejudės į šonus.

7. Trikdžių šalinimas
7.1 Problemos įvardijimo būdai
GocycleConnect® mobilioji programėlė turi keletą diagnos kos priemonių, padedančių įvardy ir išspręs kylančias problemas. Žr.
nustatymų (Se ngs) meniu. Jei reikia profesionalios techninės pagalbos, kreipkitės į „Gocycle“ pardavimo vietą arba
techsupport@gocycle.com. Jums taip pat gali padė mūsų pagalbos įrankių naudojimo vaizdo klipas:
h ps://vimeo.com/246122236.
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8. Kontak nė informacija
„Gocycle“ - Karbon Kine cs Limited, kompanijos, registruotos Jung nėje Karalystėje, produktas.
Karbon Kine cs Limited
Unit 30, Barwell Business Park
Chessington, Surrey KT9 2NY
United Kingdom
Registruotas numeris 4357956
www.gocycle.com

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt
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