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 Pagrindinės motorolerio dalys 



 Motorolerio sulankstymas 

1/ Užrakinkite vairą  

2/ Sulenkite vairą 

3/Išimkitesulankstomas užraktas 

ir paspirtuko sulankstymas 

 
 
 
 
 

 

 Motorolerio įkrovimas 

1/ Nuimkite įkroviklio prievado dangtelį 2/ Prijunkite kištuką 

3/ Raudona lemputė reiškia įkrovimą; Žalia lemputė reiškia, kad įkrovimas pilnas 
arba atjungtas. 



 Kaip važiuoti 
 

 

 
 Važiavimo saugumas 
1. Prieš važiuodami įsitikinkite, kad visos dalys yra tvirtai pritvirtintos ir 

saugios; 

2. Užtikrinkite saugų greitį, kai paspirtukas važiuoja nelygiais nelygiais 

paviršiais; 

3. Nedidinkite greičio važiuodami nuokalne; 

4. Nenaudokite akceleratoriaus stumdami paspirtuką; 

5. Nieko nekabinkite ant paspirtuko vairo; 

6. Nevažiuokite į gilesnes balas; 

7. Nevažiuokite su niekuo ant paspirtuko, net su vaikais; 

8. Nedėkite kojų ant galinių amortizatorių ar sparnų. 



 Saugos priminimas 
1. Šis elektrinis paspirtukas yra laisvalaikio prietaisas. Tačiau kai jie atsidurs 

viešoje vietoje, jie bus transporto priemonės, su kuriomis susiduria bet 

kokia rizika. Savo saugumui vadovaukitės vadove pateiktomis 

instrukcijomis. 

2. Įsitikinkite, kad laikotės kelių eismo įstatymų, taisyklių ar apribojimų, 

kuriuos nustato jūsų vietinė valdžia ir reguliavimo agentūros. 

3. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite paspirtuką. Pastebėję atsilaisvinusias 

dalis, įspėjimus apie išsikrovusią bateriją, nuleistas padangas, pernelyg 

didelį susidėvėjimą, keistus garsus, gedimus ir kitas neįprastas sąlygas, 

nedelsdami nustokite važiuoti. 

4. Kiti taip pat gali kelti pavojų jūsų saugumui dėl neatsargaus ar netinkamo 

vairavimo. Būtinai žinokite aplinką ir niekada nevažiuokite apsvaigę nuo 

narkotikų ar alkoholio. 

5. Gerbkite pėsčiųjų pirmumo teisę, stenkitės jų neišgąsdinti ir būkite atsargūs 

artėdami prie jų iš galo. 

6. Kuo greičiau važiuojate, tuo ilgesnis jūsų stabdymo laikas. Ant lygaus 

paviršiaus paspirtukas gali paslysti, prarasti pusiausvyrą ir nukristi. Visada 

laikykitės saugaus atstumo tarp kitų ir kliūčių. 

7. Neskolinkite paspirtuko niekam, kas nežino, kaip juo saugiai naudotis, 

skirkite laiko ir atsakomybės, kad įsitikintumėte, jog jis/ji žino, kaip valdyti 

transporto priemonę ir dėvi saugos įrangą. 

8. Laikykitės vadove pateiktų saugos nurodymų ir visų jūsų jurisdikcijoje 

galiojančių taisyklių ar taisyklių. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius 

finansinius nuostolius, fizinius sužalojimus, nelaimingus atsitikimus, 

teisinius ginčus ir kitus konfliktus, kylančius dėl veiksmų, pažeidžiančių 

vartotojo nurodymus. 

 

 

 Kasdienė priežiūra ir priežiūra 
1. Drėgna šluoste nuvalykite ir pašalinkite dėmes nuo paspirtuko. Jei reikia, 

paspirtuką galima lengvai nupoliruoti abrazyvine medžiaga, pvz., švitriniu 

popieriumi. Paspirtuko valymui nenaudokite alkoholio, žibalo ar kitų 

ėsdinančių medžiagų. 

2. Kai paspirtuko nenaudojate, laikykite jį patalpoje, sausoje ir vėsioje 

aplinkoje. 

3. Naudokite originalias baterijas, kitų gamintojų akumuliatorių naudojimas gali 

sukelti žalą arba gaisrą. 

4. Nelieskite akumuliatoriaus kontaktų, neišardykite ir nepradurkite, įsitikinkite, 

kad kontaktai yra toli nuo metalinių objektų, kad išvengtumėte trumpojo 

jungimo. 

5. Laikykite akumuliatorių esant maždaug 40–60% įkrovai, kad akumuliatorius 

nebūtų paliktas aplinkoje, kurioje temperatūra viršija 50 ℃ arba žemesnė nei 

-20 ℃. 



 

 Techninė lentelė 

 SPECIFIKACIJA 

Variklio galia 48V, 500W 

 
Baterijų paketai 

48V 11Ah ličio jonų 

21A  

 

Valdiklis 42V–54,6V, 21A  

Šviesos Priekinis LED žibintas, galinis stabdžių žibintas 

Stabdis 
Mechaninis diskinis 

stabdys Maitinimo 

išjungimo stabdys 

Amortizatoriai Dvigubi spyruokliniai amortizatoriai tiek priekyje, tiek 
gale 

Ratai 10" pneumatinės padangos 

 

Įkrovimo laikas 6 valandos 

Maks. Greitis: 45 km/h 

Maks. Įkeliama: 150 kg 

Maks. Diapazonas: 50 km 

Maks. Laipiojimas apytiksliai 14 % 

 

Matmenys 
Išskleista:115x116x41,5 

cm Sulenktas: 

115x41,5x23,5 cm 

Prekės svoris 23,6 kg 



 Garantija 
Kiekvienam naujam paspirtuko rėmui suteikiame dvejų metų garantiją dėl 

gamybos ir medžiagų defektų. Visoms originalioms detalėms taip pat taikoma 

dvejų metų garantija nuo pirkimo datos, bet pusės metų akumuliatoriaus 

paketui. Garantija netaikoma žalai ar gedimui dėl nelaimingo atsitikimo, 

netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar aplaidumo. Pakeitus rėmą ar 

komponentus ši garantija anuliuoja. 

 

 

 Atsargiai 
Kaip ir visi mechaniniai komponentai, paspirtukai yra susidėvėję ir patiria 

didelius įtempius. Skirtingos medžiagos ir komponentai gali skirtingai pavargti. 

Jei komponento projektinis eksploatavimo laikas buvo viršytas, jis gali staiga 

sugesti ir sužaloti motociklininką. Bet koks įtrūkimas, įbrėžimai ar spalvos 

pasikeitimas gali reikšti, kad komponentų tarnavimo laikas baigėsi ir juos reikia 

pakeisti. 

 
Motoroleris turi atitikti jūsų šalies teisinius reikalavimus, kai važiuojate 

viešaisiais keliais ir bet kokiomis sąlygomis, įskaitant blogą orą, naktį, temstant 

ar auštant. Daugelis šalių reikalauja specialių saugos įtaisų. Jūs privalote 

susipažinti su šalies, kurioje važiuojate, įstatymais ir laikytis visų galiojančių 

įstatymų, įskaitant tinkamą savęs ir paspirtuko aprūpinimą, kaip reikalaujama. 


