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1 1 = Atrama galvai 
2 = Reguliuojamas atlošas 
3  = Ranktūris 
4 = Pasukama sėdynė 

2 5 = Sėdynės aukščio reguliatorius 
6 = Galinis žibintas + galinė signalinė lempa 

3 7 = Galiniai ratai 
8 = Galinis rėmas 

4 9  = Šoniniai atšvaitai 
10= Pakojo plokštė 

5 11= Priekinis ratas 
12= Bamperis 

6 13= Priekinis žibintas 
14= Vairo kampo reguliatorius 

7 15= Nuimamas krepšelis  

 16= Priekinė signalinė lempa 
                   17= Naudotojo valdymo skydelis 

12 11 10 9  18= Galinio vaizdo veidrodėlis 
19= Greičio reguliavimo svirtis 

 

Priedai 

Skuteriams  galimi šie priedai: 

  ĮSPĖJIMAS:  Sužeidimo pavojus - Užtikrinkite, kad lazdelės būtų gerai 
pritvirtintos ir neužkristų ant naudotojo. 

Lazdelės laikiklis 

  ĮSPĖJIMAS: Sužeidimo pavojus - Užtikrinkite, kad riedanti vaikštynė būtų 
gerai pritvirtinta prie riedančios vaikštynės laikiklio. 

Riedančios vaikštynės laikiklis 

 Galinio vaizdo veidrodėlis 

 Odometras 

 Gaubtas 

 Dubens saugos diržas 
 

 

Identifikacinės plokštelės vieta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifikacinė 
plokštelė 
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Simbolių paaiškinimas 

    Maksimali masė 

Naudojamas lauke 
 

 
Naudojamas viduje (tik akumuliatoriaus įkrovikliui) 

 

 
Elektrinių ir elektroninių prietaisų pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas (tik akumuliatoriaus 

įkrovikliui) II apsaugos klasė 

Maksimalus saugus nuolydis 

 

     CE atitiktis  

    Maksimalus greitis 

           Neskirtas naudoti kaip sėdynė motorinėje transporto priemonėje 

Tipo pavadinimas 
 

 
 
 

Naudojimas 

Šiame skyriuje aprašomas kasdienis skuterio naudojimas. Šios instrukcijos yra skirtos naudotojui ir 
platintojui. 

Platintojas jums pristato visiškai surinktą skuterį. Instrukcijos platintojui, kaip paruošti skuterį, yra 
pateiktos § 3. 

 

 

2.1 Pastabos dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMS) 

Jūsų skuteris buvo išbandytas pagal EN 60601-1 ir EN 61000-3 dėl EMS atitikimo. 
Mes norėtume pažymėti, kad elektromagnetinių bangų šaltiniai (pvz., mobilieji telefonai) gali sukurti 
trikdžius. Skuterio elektronikos sistema taip pat gali daryti poveikį kitiems elektriniams prietaisams. 

 

Siekiant sumažinti elektromagnetinių trikdžių šaltinių poveikį, prašome perskaitykite šiuos įspėjimus: 

 ĮSPĖJIMAS. Skuteris gali sukelti prietaisų veikimo trikdžius savo elektromagnetinio 
lauko ribose. 

 ĮSPĖJIMAS. Skuterio valdymą gali paveikti elektromagnetiniai laukai (pvz, nešiojamųjų 

telefonų, elektros generatorių arba didelės galios elektros energijos šaltinių). 

 ĮSPĖJIMAS. Venkite naudoti bet kokį nešiojamą televizorių ar radijo imtuvą arti  
skuterio, kai jis yra įjungtas. 

 ĮSPĖJIMAS. Venkite naudoti bet kokius siųstuvus, imtuvus ar mobiliuosius telefonus 
šalia skuterio, kai jis yra įjungtas. 

 ĮSPĖJIMAS. Patikrinkite, ar skuterio naudojimo vietoje nėra siųstuvų stulpų ir venkite 

naudoti skuterį arti jų. 
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 ĮSPĖJIMAS. Jeigu skuteris nevalingai juda arba stabdo, išjunkite jį kuo greičiau, kai tai 
padaryti yra saugu. 

 
Elektromagnetiniai laukai gali neigiamai paveikti skuterio elektroninę sistemą. Poveikis gali pasireikšti 
kaip: 

 Variklinio stabdžio išjungimas; 

 Nevaldoma skuterio elgsena; 

 Nesuplanuoti vairavimo veiksmai. 

 
Jeigu trikdantys laukai yra labai stiprūs arba ilgai veikiantys, skuterio elektroninė sistema gali sugesti 
visiškai arba būti nepataisomai pažeista. 

 
Galimi spinduliuotės šaltiniai: 

 Nešiojami imtuvai ir siųstuvai (imtuvas ir siųstuvas su pritvirtinta antena) 
- Siuntimo ir priėmimo įrenginiai; 
- Mobilieji arba belaidžiai telefonai; 
- Nešiojami televizijos, radijo ir navigacijos prietaisai; 
- Kiti asmeniniai siuntimo prietaisai. 

 
 Mobilūs vidutinio nuotolio siuntimo ir priėmimo prietaisai (pvz., automobilio antenos) 
- Stacionarūs siuntimo ir priėmimo įrenginiai; 
- Stacionarūs mobilūs siuntimo ir priėmimo prietaisai; 
- Stacionarios radijo, televizijos ir navigacijos sistemos. 

 
 Ilgo nuotolio siuntimo ir priėmimo prietaisai 
- Radijo ir televizijos bokštai; 
- Mėgėjiški radijo įrenginiai. 

 
 Kiti namų prietaisai 
- Kompaktinių diskų grotuvas; 
- Nešiojamas kompiuteris; 
- Mikrobangų krosnelė; 
- Kasetinis magnetofonas; 
- ir kt. 

 
Tokie prietaisai kaip, pavyzdžiui, elektrinės barzdaskutės ir plaukų džiovintuvai, neturės jokio poveikio, 
jeigu jie veikia tinkamai ir nepažeisti jų kabeliai. Laikykitės šių prietaisų naudojimo instrukcijų, siekiant 
užtikrinti sklandų skuterio naudojimą. 

 

Skuterio gabenimas 

Skuterio rėmo ir vairo svoris - 49,85 kg. Tai labai didelis svoris nešant. 
 

Geriausia gabenti skuterį įjungus neutralų režimą. Įjunkite neutralų režimą ir ridenkite skuterį į 
pageidaujamą vietą. 

 
Jeigu tai neįmanoma, galite gabenti skuterį, atlikę šiuos veiksmus: 

1. Nuimkite laisvas dalis (krepšelį, ranktūrius, sėdynę ir akumuliatorius); 
2. Laikykite laisvas dalis saugioje vietoje; 
3. Rėmą ir vairą į reikiamą vietą gali nunešti 2 žmonės. Paimkite rėmą už priekio ir galo, 

laikydami tik už pritvirtintų rėmo dalių. 

 

Skuterio surinkimas ir išrinkimas 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Užtikrinkite, kad visos judančios dalys būtų surinktos tinkamai. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Saugokitės, kad neįsipjautumėte ar nesusibraižytumėte su 

kabeliais. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Prieš išrinkdami, išjunkite skuterį. 
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  ATSARGIAI. Prispaudimo pavojus - Nekiškite pirštų tarp skuterio dalių. 
 

 
Norėdami išrinkti, atlikite šiuos veiksmus: 

 Išjunkite skuterį; 

 Nuimkite nuo sėdynės ranktūrius (žr. skyrių „Ranktūrių montavimas ar nuėmimas“); 

 Nuimkite sėdynę (žr. skyrių „Sėdynės reguliavimas“); 

 Pakelkite plastikinį gaubtą (kurį laiko Velcro lipniosios juostelės). 
 

 
 Atlaisvinkite dirželius, laikančius 

akumuliatorius. 

 Atjunkite visas akumuliatoriaus jungtis (ne 
polių jungtis) ir visas kabelių kištukines ir 
lizdines jungtis. 

 Iškelkite akumuliatorius. 
 
 
 
 

 
 
 

1 = Galinis rėmas 
    3   2= Priekinis rėmas 

1 3 = Saugos kaištis 

2 

Važiuoklė, esanti po sėdyne ir 
ranktūriais, taip pat gali būti 
išrinkta. 
Norint atskirti priekines ir galines 
važiuoklės dalis: 

 Ištraukite saugos kaiščius 3. 

 Atskirkite priekinį 2 ir galinį 
1 rėmus. 

Juos atskirti yra sunku.  Todėl 
geriau šių dalių neardyti. 

 
 

Norėdami surinkti, atlikite šiuos veiksmus: 
 
 

 
1 = Galinis rėmas 

3  2=Priekinis rėmas 
1 3= Saugos kaištis 

2 

 Įstatykite priekinio 2 ir galinio 1 

rėmų atramas vieną į kitą taip, 

kad būtų išlygiuotos saugos 

kaiščių 3 angos. 

 Įstumkite saugos kaiščius  3 į 
atramų angas kiek įmanoma 
giliau. 

 
 
 
 

 
 Sujunkite jungtis, jungiančias rėmo priekinę 

ir galinę dalis (tos pačios spalvos kištukai 
jungiami kartu). 

 Įstatykite akumuliatorius ir prijunkite 
akumuliatoriaus jungtis (tos pačios spalvos 
jungtys jungiamos kartu). 

 Naudokite dirželius priveržti akumuliatorius 
taip, kad važiuojant nejudėtų 

 Sumontuokite galinį plastikinį dangtelį. 
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 Sumontuokite sėdynę (žr. skyrių „Sėdynės reguliavimas“) ir ranktūrius (žr. skyrių „Ranktūrių 
montavimas ir nuėmimas“). 

 

Stabdžių naudojimas 

Norint naudoti stabdžius: 
1.  Paleiskite greičio arba važiavimo svirtį, kad skuteris sustotų. 

Ranktūrių montavimas ir nuėmimas 

  ATSARGIAI.  Suspaudimo pavojus - Laikykite pirštus, krumplius ir drabužius atokiai 
nuo ranktūrių prijungimo vietos (sėdynės rėmo vamzdžio). 

 
Norint sumontuoti skuterio ranktūrius: 
1. Įstatykite ranktūrio vamzdį į sėdynės rėmo vamzdį. 
2. Stumkite ranktūrio vamzdį, kol bus pasiektas reikiamas sėdynės plotis. 
3. Sumontuokite žvaigždinę rankenėlę skuterio gale. 

 
Skuterio ranktūriai gali būti nuimti. 
1. Nuimkite žvaigždinę rankenėlę nuo skuterio galinės dalies. 
2. Traukite už ranktūrio vamzdžio. 
3. Traukite tol, kol vamzdis išsimaus iš sėdynės rėmo vamzdžio. 

 

Įkėlimas/iškėlimas iš skuterio 

1. Pastatykite skuterį kuo arčiau perkėlimo vietos. 
2. Patikrinkite, ar naudotojo valdiklis yra išjungtas. 
3. Tos pusės, per kurią atliksite perkėlimą, ranktūrį pakelkite į viršų. 
4. Įkelkite/iškelkite į skuterio sėdynę. 

 
 

 
 
 
 
 

Teisinga skuterio padėtis 

Pateikiame keletą rekomendacijų dėl patogaus skuterio naudojimo: 
1. Nugarą laikykite kuo arčiau atlošo. 
2. Sėdėkite taip, kad jūsų šlaunys būtų horizontaliai. Jei reikia, pareguliuokite sėdynės aukštį. 

 

Važiavimas skuteriu 

 ĮSPĖJIMAS. Nudegimų pavojus - Būkite atsargūs vairuodami karštoje ar šaltoje aplinkoje 
(saulėje, esant labai šaltam orui, saunoje ir pan.), kad joje nebūtumėte per ilgai bei 
liesdamiesi prie skuterio paviršių. Paviršiai gali įgyti aplinkos temperatūrą. 

 ĮSPĖJIMAS. Nesaugių nustatymų pavojus - Naudokite tik šiame vadove aprašytas 

važiavimo charakteristikas. 

 

Skuterio paruošimas naudojimui 

Kai naudojate skuterį pirmą kartą, pastatykite jį ant lygaus paviršiaus. Visi ratai turi liestis su žeme. 
1. Patikrinkite, kad būtų įjungtas variklis. 
2. Nustatykite sėdynę jums patogiame aukštyje. 
3. Vairo padėtį nustatykite taip, kad jums būtų patogu. 
4. Atsisėskite į sėdynę ir patikrinkite, ar abu ranktūriai buvo nustatyti taip, kad jūsų dilbiai būtų 

sulenkti. 
5. Patikrinkite, kad sėdynė būtų užfiksuota važiavimo padėtyje. 
6. Įstatykite užvedimo raktelį ir pasukite jį į dešinę.
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Naudotojo valdymo skydelyje nustatykite greičio valdiklį į minimalią padėtį. Jūsų skuteris yra paruoštas 
naudoti. 

 

Po naudojimo 

Prieš išlipdami iš skuterio patikrinkite, kad visi keturi ratai liestųsi su žeme vienu metu. Paskui 
pasukite raktelį į išjungimo padėtį (OFF) (įkrovos indikatorius užgęsta), siekiant išjungti integruotus 
žibintus. 

 

Skuterio statymas 

Išjungus skuterį, jokia komanda negali būti perduota važiavimo sistemai. Jūs negalėsite išjungti 
elektromagnetinių stabdžių iš naujo neįjungę skuterio.  Skuterį visada statykite saugomose arba aiškiai 
matomose vietose. 

 

Jūsų pirmoji kelionė 

 ĮSPĖJIMAS. Valdykite savo skuterį - Pripraskite prie skuterio elgsenos važiuojant. 

 Važiavimas 
Atsisėdę į skuterį ir jį užvedę, kaip aprašyta aukščiau, laikykite T formos rankeną abiem rankomis, 
uždėkite savo nykščius, kad galėtumėte paspausti greičio reguliavimo svirtį į reikiamą kryptį, pvz.: 

 

SPAUDIMO VEIKSMAS DEŠINE RANKA = JUDESYS Į PRIEKĮ 
SPAUDIMO VEIKSMAS KAIRE RANKA = JUDESYS ATGAL 

 

 Stabdymas 

Norėdami stabdyti, atleiskite greičio/važiavimo svirtį, kad ji sugrįžtų į nulinę padėtį ir jūsų skuteris 
švelniai sustotų. Pasipraktikuokite pradėti važiuoti ir stabdyti, kad priprastumėte prie skuterio.  Jūs 
turite gebėti numatyti, kaip skuteris reaguos, kai jūs važiuojate arba stabdote. 

 
 Važiavimas posūkiuose ir vingiuose 

 ĮSPĖJIMAS. Apvirtimo pavojus - Sumažinkite greitį prieš įvažiuodami į vingį ar posūkį. 

 ĮSPĖJIMAS. Suspaudimo pavojus - Visada išlaikykite tinkamą atstumą nuo kampų 
ir kliūčių. 

 
Važiuodami posūkyje ar vingyje, naudokite abi rankas rankenai pasukti ta kryptimi, kuria jūs ketinate 
važiuoti. Priekiniai ratai pasisuks ir nukreips skuterį nauja kryptimi. Labai svarbu užtikrinti, kad lieka 
pakankamai vietos apvažiuoti vingius ir posūkius. Prie siaurų pravažiavimų geriau artėti didesniu 
lanku, kad būtų galima įvažiuoti į siauriausią dalį kiek įmanoma tiesesne trajektorija. Atminkite, kad 
skuterio galinė dalis dažniausiai bus platesnė nei priekinė dalis. 

 
Neįvažiuokite į posūkius ir vingius įstrižai. „Kertant kampą“ yra didelė tikimybė galiniais ratais kliudyti 
kliūtį ir destabilizuoti skuterį. 

 

Judėjimas atgal 

ĮSPĖJIMAS. Valdykite skuterį - Pripraskite prie skuterio elgsenos važiuojant. 

ĮSPĖJIMAS. Kontroliuokite greitį -  Atbuline eiga visada važiuokite mažiausiu įmanomu 

greičiu. 

ĮSPĖJIMAS. Susidūrimo pavojus - Važiuodami atbuline eiga, visada žiūrėkite atgaline kryptimi. 

Važiavimui atbuline eiga reikia didesnės koncentracijos ir atsargumo  (VEIKSMAS KAIRE RANKA).  
Tuo paaiškinamas mūsų sprendimas gerokai sumažinti atbulinės eigos greitį lyginant su priekine eiga. 
Bet mes vis tiek rekomenduojame nustatyti minimalų greitį važiuojant atbuline eiga. 
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Nepamirškite, kad važiuojant atbuline eiga vairuojama atvirkščiai, nei važiuojant į priekį, bei kad 
skuteris pasisuks tiesiai reikiama kryptimi.  

 
 
Važiavimas į įkalnę 

 ĮSPĖJIMAS. Valdykite savo skuterį - Pripraskite prie skuterio elgsenos važiuojant. 

 ĮSPĖJIMAS. Kontroliuokite savo skuterį - Niekada nepalikite skuterio neutraliame režime 

ant nuolydžių. 

 ĮSPĖJIMAS. Kontroliuokite greitį - Judėkite į įkalnę didžiausiu galimu greičiu. 

 ĮSPĖJIMAS. Apvirtimo pavojus - Neviršykite maksimalaus statinio stabilumo nuolydžio 

įkalnėje (žr. skyrių „Techninės specifikacijos“) 

 ĮSPĖJIMAS. Niekada nebandykite apsisukti važiuodami į įkalnę. 

Prie įkalnių visada artėkite važiuodami tiesiai ir, siekiant išvengti apvirtimo, stebėkite, kad visi keturi 
ratai visada liestųsi su žeme (rampos, privažiavimo keliai ir pan.). Jūsų skuteris yra varomas per 
diferencialą. Todėl abu varantieji ratai visada turi liestis su žeme. Jeigu vienas iš varančiųjų ratų 
praranda kontaktą su žeme, saugos įtaisas nutrauks energijos perdavimą ratams, taip sustabdydamas 
skuterį. 

 
Jeigu sustojate įkalnėje atleisdami akceleratorių, variklinis stabdys neleis skuteriui riedėti atgal. 
Akceleratoriui sugrįžus į nulinę padėtį, variklinis stabdys yra aktyvuojamas. 

 
Norint pratęsti važiavimą į įkalnę, nuspauskite akceleratoriaus droselį iki galo, siekiant užtikrinti, kad 
būtų suteikta pakankama jėga.  Tai leis skuteriui lėtai kilti į įkalnę. 

 
Jeigu skuteris negali pajudėti, padidinkite greičio valdiklio nustatymą ir pabandykite dar kartą. 

 

2.8.2 Judėjimas nuokalne žemyn 

 ĮSPĖJIMAS: Valdykite savo skuterį - Pripraskite prie skuterio elgsenos važiuojant. 

 ĮSPĖJIMAS: Kontroliuokite savo skuterį - Niekada nepalikite skuterio neutraliame režime 

ant nuolydžių. 

 ĮSPĖJIMAS: Kontroliuokite greitį - Nuokalnėse judėkite kiek įmanoma lėčiau. 

 ĮSPĖJIMAS: Apvirtimo pavojus - Venkite staigių vingių. 

 ĮSPĖJIMAS: Apvirtimo pavojus - Neviršykite maksimalaus statinio stabilumo nuolydžio 

nuokalnėje (žr. skyrių „Techninės specifikacijos“) 
 

Visada prie nuokalnių priartėkite važiuodami tiesiai. Dėl įžambaus priartėjimo kai kurie ratai gali nustoti 
liestis su žeme (apvirtimo pavojus).  Jeigu vienas iš galinių ratų praranda kontaktą su žeme, galios 
perdavimas bus nutrauktas, o skuteris sustos. 

 
Skuterio svoris padidins jūsų greitį judant nuokalne žemyn. Sumažinkite greičio valdiklio nustatymą ir 
sureguliuokite greitį pagal sąlygas. 

 
Venkite staigių vingių judėdami nuokalne žemyn. Atliekant posūkį, dėl skuterio svorio viena jo pusė 
gali pasikelti arba skuteris gali net apvirsti . 
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2.9 Važiavimas su skuteriu ant rampų 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Neviršykite maksimalios rampos apkrovos. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Pasirinkite tinkamas rampas, kad nebūtų sukelta  
sužeidimų ar žalos. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Atkreipkite dėmesį, kad dėl didelio elektrinio skuterio 

svorio kyla didelės reakcijos jėgos, kai lydintysis asmuo stumia skuterį ant rampos. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Užtikrinkite, kad rato aukštis būtų pakankamas 
rampos aukščiui įveikti. Skuterio rėmas neturi liestis su rampa. 

 
Jeigu naudositės rampomis, norėdami įveikti kliūtis, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: 

1. Sužinokite iš gamintojo, kokia yra maksimali rampos apkrova. 
2. Užvažiuokite ant rampos mažiausiu galimu greičiu. 
3. Žr. instrukcijas skyriuje „Jūsų pirmoji kelionė“. 

 

2.10 Naudotojo valdymo skydelis 

 Pasukite įjungimo/išjungimo (ON/OFF) raktelį į įjungtą padėtį. 

 Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (1) rodo esamą akumuliatorių įkrovos lygį. 

 Dabar pasukite greičio valdiklį (2), (3) iki norimos važiavimo greičio padėties. 

 Pirštais paspauskite važiavimo svirtį link rankenos (dešinė svirtis judesiui į priekį, kairė - judesiui atgal). 

 Norint įjungti garso signalą, paspauskite garso signalo mygtuką (5). 
 Norint įjungti priekinius ir galinius žibintus, paspauskite žibintų mygtuką (7). 
 Norint įjungti avarinius žibintus, paspauskite mygtuką (6). 
 Norint įjungti indikatoriaus lemputes, paspauskite reikiamą mygtuką (8) ir (9) (kairė = kairys 

indikatorius, dešinė = dešinys indikatorius). 

 Norint sustabdyti skuterį, atleiskite greičio reguliavimo svirtį, esančią po naudotojo valdymo skydeliu.  
 

 
 
 
 

1 = Akumuliatoriaus įkrovos lygio 
indikatorius 

2 = Greičio valdiklis (lėtai) 
3 = Greičio valdiklis (greitai) 
4 = Greičio jungiklis 
5 = Graso signalas 
6 = Avariniai žibintai 
7 = Žibintai (priekiniai ir galiniai) 
8 = Posūkio indikatorius (kairys) 
9 = Posūkio indikatorius (dešinys) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermeiren  yra atsakinga už programinės įrangos pakeitimus. Dėl programinės įrangos pasikeitimų 
susisiekite su Vermeiren. 
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2.11 Neutralus režimas 

 ĮSPĖJIMAS. Kontroliuokite skuterį - Niekada neįjunkite neutralaus režimo važiuodami. 

 ĮSPĖJIMAS. Kontroliuokite savo skuterį - Niekada nepalikite skuterio neutraliame režime 

ant nuolydžių. Jis gali nuriedėti. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Niekada nedidinkite elektroninės pavaros prieš 
sustabdydami variklį/pavaras, siekiant išvengti variklio perkaitimo. 

 
Skuteris yra aprūpintas laisvosios eigos mechanizmu, kuris prieinamas ir naudojamas lydinčio asmens 
ar naudoto, kai jis nesėdi skuteryje. Skuteris neutraliame režime turi būti naudojamas, kai gabenimo 
metu arba kai jį reikia perkelti iš pavojaus zonos. 
Nustatykite skuterį į neutralų režimą su variklio stabdymo svirtimi, esančia skuterio galinėje dalyje. 

 
 Važiavimas 

1. Nustatykite variklio stabdymo svirtį į važiavimo režimą. Taip bus iš naujo sujungtas variklis ir 
pavaros. 

2. Pasukite įjungimo/išjungimo (ON/OFF) raktelį į įjungtą padėtį. 
3. Dabar galimas elektroniniu būdu valdomas važiavimas. 

 
 Neutralus režimas 

1. Pasukite įjungimo/išjungimo (ON/OFF) raktelį į išjungtą padėtį. 
2. Nustatykite variklio stabdymo svirtį į neutralų režimą (žr. etiketę). Taip atskiriamas variklis nuo 

pavarų. 
3. Skuteris gali būti stumiamas be elektroninės pavaros. 

 
 
 
 
 

 

Neutralus režimas 
 

 
 
 
 
 

Važiavimo režimas 
 

Variklio stabdymo svirtis 
 

 

2.12 Gabenimas automobiliu 

  PAVOJUS.  Sužeidimo pavojus - Skuteris nėra skirtas naudoti kaip sėdynė motorinėje 
transporto priemonėje. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Nuimkite visas laisvas dalis prieš transportuojant. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Gabenimo metu po skuteriu, ant pakojo  
plokštės ar sėdynės neturi būti žmonių ar jokių daiktų. 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Patikrinkite, kad skuteris būtų tinkamai pritvirtintas, 
siekiant išvengti keleivių sužeidimo avarijos ar staigaus stabdymo atveju. 

 ĮSPĖJIMAS. Prispaudimo pavojus - Nekiškite pirštų tarp skuterio dalių. 

Geriausias būdas gabenti skuterį automobiliu - įvežti skuterį į automobilį naudojant rampą. Kai jūs 
neturite patirties įvažiuoti su skuteriu naudojantis rampa, galite nustatyti skuterį į neutralų režimą ir 
įstumti skuterį į automobilį naudojant rampą. 
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230V ~ / 50-60 Hz / 270 W maks. 

12/24 V      / 5A maks. 

 36 Ah / 50Ah 

Įkraunama 80% talpos per 8 val. 

 

Jeigu skuteris netelpa į automobilį, jį taip pat galima gabenti atlikus šiuos veiksmus: 
1. Prieš gabenimą nuimkite visas laisvas dalis (krepšelį, ranktūrius, sėdynę ir pan.). 
2. Jas laikykite saugiai. 
3. Jeigu įmanoma, išimkite akumuliatorius / akumuliatorių dėžes iš sėdynes, siekiant sumažinti 

svorį (Kadangi gelio akumuliatoriai yra uždaros akumuliatorių sistemos, jas išėmus 
transportavimo tikslu nekils jokių problemų). 

4. Sulenkite vairą naudodamiesi kampo reguliatoriumi. 
5. Skuterį į automobilį įkelkite pasitelkę 2 žmones.  
6. Skuterio rėmą saugiai pritvirtinkite automobilyje. 

 

2.13 Akumuliatorių keitimas 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Išimkite raktelį prieš pradėdami įkrovimą. 

Šviečiantis diodas (LED) ant vairo nurodo akumuliatoriaus įkrovos lygį. 
Akumuliatorius įkraukite kasdien. Jeigu jūs to nedarysite ir toliau važinėsite, skuterio galia žymiai 
sumažės (važiuojant į įkalnes, atliekant posūkius, sumažės žibintų šviesa). Jeigu nekreipsite dėmesio 
ir į šiuos signalus, jūsų skuteris išsijungs. Tokiu atveju, reikia nedelsiant įkrauti skuterį su pridedamu 
akumuliatoriaus įkrovikliu. Taip pat prašytume laikytis pridedamų naudojimo instrukcijų. 

 

 

1. Pasukite raktelį į išjungimo (OFF) padėtį ir išimkite. 
2. Atidarykite apsauginį įkrovimo lizdo dangtelį. 
3. Įkiškite įkroviklio kištuką į skuterio įkrovimo lizdą. 
4. Įkiškite įkroviklio maitinimo kištuką į maitinimo tinklo lizdą. Įjunkite įkroviklį (keletas modelių 

neturi įjungimo/išjungimo jungiklio; su šiais įkrovikliais prietaisas pradeda veikti automatiškai, 
kai jūs įkišate maitinimo kabelį). 

5. Įkroviklis pradeda įkrovimą, o užsidegęs LED indikatorius (oranžinis) nurodo, kad vykdomas 
įkrovimas. 

6. Baigus įkrovimą, LED indikatorius (oranžinis) dega žaliai, taip nurodydamas, kad įkrovimas yra 
baigtas. 

7. Pirmiausia išjunkite įkroviklį (jeigu nėra įjungimo/išjungimo jungiklio, ištraukite maitinimo 
kištuką). 

8. Ištraukite įkroviklio kištuką iš skuterio įkrovimo lizdo. Jūsų skuteris yra vėl paruoštas naudoti. 
 

 Skuterio akumuliatorius įkraukite griežtai laikydamiesi aukščiau aprašytos tvarkos. Jeigu 
pradėsite akumuliatorius įkrauti per anksti, jie ilgainiui praras savo talpą, taip sutrumpindami 
jūsų skuterio nuvažiavimo atstumą. 

 Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės dėl pažeidimų dėl neteisingo įkrovimo. 

 Naudokite tik originalius akumuliatorius. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už 
pažeidimus, sukeltus naudojant kitus akumuliatorius. 

 Nelaikykite akumuliatorių žemesnėje temperatūroje nei 5° C ir aukštesnėje nei 50° C. 

 Jeigu akumuliatoriai yra atidaromi, visa gamintojo atsakomybė yra anuliuojama ir nustoja 

galiojusi garantija. 

Jeigu nusprendžiate nenaudoti skuterio ilgesnį laiką, jūs vis tiek turite jį reguliariai įkrauti, kad jis būtų 
paruoštas naudoti. 

 Jeigu akumuliatoriai ilgą laiką nėra naudojami, jie savaime pamažu praras įkrovimą (giluminis 
išsikrovimas). Tada tampa neįmanoma jų įkrauti su komplekte esančiu akumuliatorių įkrovikliu. 
Kai akumuliatoriai yra nenaudojami, jie turi būti įkraunami bent kas 4 - 8 savaites 
(priklausomai nuo įkrovos lygio indikatoriaus). 

 Atkreipkite dėmesį, kad, jeigu jūs įkrausite akumuliatorius per dažnai, jie galiausiai negrįžtamai 
praras savo talpą. 

 Naudokite tik komplekte esantį akumuliatorių įkroviklį ir nenaudokite jokios kitos įkrovimo 

įrangos. 

 Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės dėl pažeidimų, sukeltų dėl netinkamo įkrovimo. 

Pirminis 

Antrinis 

Maks. akumuliatoriaus talpa 

Įkrovimas 
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 Jokiu atveju įkrovimo ciklas neturi būti nutraukiamas. Akumuliatoriaus įkroviklis turi indikatorių, 
rodantį, kai įkrovimo ciklas baigėsi. 

 

3 Montavimas ir reguliavimas 

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos yra skirtos naudotojui ir platintojui. 

Skuteris buvo sukurtas taip, kad jo reguliavimui reikėtų minimalaus kiekio keičiamų dalių. Todėl 
jam nereikia papildomo atsarginių dalių rinkinio. 

Norėdami surasti aptarnavimo vietą arba platintoją arčiausiai jūsų, susisiekite su artimiausia 
Vermeiren atstovybe. Vermeiren atstovybių sąrašą galima rasti paskutiniame puslapyje. 

 ĮSPĖJIMAS. Nesaugių nustatymų pavojus - Naudokite tik šiame vadove aprašytus nustatymus. 

 ĮSPĖJIMAS: Apvirtimo pavojus - Naudojant įvairius leistinus nustatymus vis tiek gali 
pasikeisti jūsų skuterio pusiausvyra (pasvirti atgal ar ant šono). 

 

3.1 Įrankiai 

Norint paruošti skuterį naudojimui, įrankiai yra nereikalingi. 
 

3.2 Pristatymo pakuotė 
Skuterio pristatymo pakuotėje bus: 

 1 rėmas su ranktūriais, vairas, galiniai ir priekiniai ratai 

 1 pakojo plokštė 

 1 sėdynė 

 Vadovas 

 Priedai 

 2 akumuliatoriai, akumuliatorių įkroviklis, varikliai 
 

3.3 Vairo reguliavimas 

Vairas gali būti nustatytas į daugelį įvairių padėčių, kad būtų pritaikytas prie kiekvieno vairuotojo. 

 ĮSPĖJIMAS: Sužeidimo pavojus - Niekada nereguliuokite vairo kampo važiuodami. 

 ĮSPĖJIMAS: Sužeidimo pavojus - Prieš reguliuodami vairo kampą, išjunkite skuterį. 
 

 
1. Atlaisvinkite žvaigždinę rankenėlę. 

2. Nustatykite vairą į reikiamą padėtį. 

3. Priveržkite žvaigždinę rankenėlę, kad užtvirtintumėte vairą. 
 
 
 
 
 

3.4 Sėdynės reguliavimas 

 ĮSPĖJIMAS: Sužeidimo pavojus - Niekada nereguliuokite važiuodami. 

 ĮSPĖJIMAS: Sužeidimo pavojus - Patikrinkite, kad sėdynė būtų tinkamai užfiksuota. 

Sėdynės nuėmimas (A pav.) 

 Patraukite sėdynės svirtį (1) į viršų. 

 Sėdynę (2) truputį pasukite ir nukelkite ją nuo reguliavimo sijos (5). 

 Atleiskite sėdynės svirtį (1). 
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Sėdynės užfiksavimas (A pav.) 
Atlikite veiksmus atvirkštine tvarka norėdami iš naujo uždėti sėdynę. 

 Patraukite sėdynės svirtį (1) į viršų ir kartu uždėkite sėdynę (2) ant reguliavimo atramos (5) bei 
paspauskite žemyn kiek galima giliau. 

 Kai girdėsite, kad sėdynė užsifiksavo vietoje, sėdynės svirtis (1) turi būti horizontalioje padėtyje. 
Jeigu ji vis dar pakelta, reiškia, kad sėdynė neužsifiksavo savo vietoje. 

 
Sėdynės pasukimas (A pav.) 

 Patraukite sėdynės svirtį (1) į viršų. 

 Pasukite sėdynę (2) norima kryptimi. 

 Atleiskite sėdynės svirtį (1) ir sėdynė pasukus 20° visada sustos. 

 Patikrinkite, kad sėdynė būtų tvirtai užfiksuota. 

 
Gylio reguliavimas (A pav.) 

 Patraukite sėdynės gylio reguliavimo svirtį (3) į viršų. 

 Pastumkite sėdynę (2) į priekį arba atgal ant sėdynės gylio reguliavimo bėgių (4). 

 Norėdami užfiksuoti sėdynę, atleiskite svirtį (3) sėdynei (2) pasiekus reikiamą padėtį. 

 Sėdynę nestipriai pasukite, kad ji užsifiksuotų vietoje. 

 Patikrinkite, ar sėdynė yra tvirtai užfiksuota. 

A pav. 
 

 
1  =   Sėdynės svirtis 
2  =   Sėdynė 
3  =   Sėdynės gylio reguliavimo svirtis 
4  =   Sėdynės gylio reguliavimo bėgiai 

5  =   Reguliavimo atrama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sėdynės aukščio reguliavimas (B pav.) 
Sėdynė gali būti nustatyta į 4 skirtingus aukščius (žingsneliai: 25 mm). 

 Nuimkite sėdynę. 

 Nuimkite plastikinį galinį gaubtą. 

 Šiek tiek atlaisvinkite sraigtą (3). 

 Ištraukite saugos kaištį (4) 
 Pakelkite/nuleiskite reguliavimo atramą (2) ir nustatykite ją patogiame sėdynės aukštyje.  

 Įstatykite saugos kaištį (4) 

 Priveržkite varžtą (1)  ir patikrinkite, ar sumažėjo sėdynės laisvumas. 

 Uždėkite galinį plastikinį gaubtą. 

 Uždėkite sėdynę. 

 Patikrinkite, ar sėdynė yra tvirtai užfiksuota. 
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1 = Sėdynės sistema 
2 = Pakreipimo svirtis  
3 = Galvos atrama 

 

 

 

B 
 

1 1   =   Sėdynės kreipiančioji 
2  =   Reguliavimo atrama 
3  =   Sėdynės aukščio fiksavimo sraigtas 
4  =   Saugos kaištis 

 

 

2 
 
 
 

3 4 

 
 
 
 

 

3.5 Atlošo reguliavimas 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Niekada nereguliuokite važiuodami. 

Pakreipimo svirtis yra atlošo šone (prie pat sėdynės apmušalų). Nuspauskite svirtį žemyn norėdami 
atlaisvinti atlošą ir palenkti jį į priekį. 

 
3 

 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Galvos atrama: 

 Nestipriai paspauskite fiksavimo kaištį link galvos atramos. 

 Nustatykite galvos atramą į norimą aukštį. 

 Atleiskite fiksavimo kaištį. 

 Galvos atrama su garsu užsifiksuoja vietoje. 
 
 

1 

 

1   =   Fiksavimo kaištis 
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3.6 Ranktūrių reguliavimas 

  ATSARGIAI. Apvirtimo pavojus - Užtikrinkite, kad ranktūriai būtų nustatyti simetriškai 
sėdynei. 

 
Sėdynės plotis gali būti keičiamas reguliuojant ranktūrius. 

 
Atlaisvinkite žvaigždines rankenėlės sėdynės rėmo gale, tada reguliuokite ranktūrius juos stumdami. 
Pasiekus reikiamą plotį, priveržkite žvaigždinė rankenėlę. 

3.7 Padangų keitimas 

  ATSARGIAI. Prieš keičiant kamerą, iš jos turi būti išleistas oras. 

  ATSARGIAI. Pažeidimo pavojus - Neteisingai tvarkant, gali būti pažeistas ratlankis. 

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus punktus prieš keisdami kamerą: 
Patikrinkite ratlankio įdubą ir padangos vidinę sienelę, kad nebūtų pašalinių objektų ir, jei reikia, juos 
tinkamai nuvalykite. Patikrinkite ratlankio įdubos būklę, ypatingai ties oro ventilio vieta. Naudokite tik 
originalias atsargines dalis.  Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, sukeltą naudojant 
neoriginalias atsargines dalis. Maloniai prašome susisiekti su mūsų platintoju. 

 
Surinkimas: 

 ĮSPĖJIMAS. Sužeidimo pavojus - Patikrinkite, ar slėgis yra teisingas. 

  ATSARGIAI: Sužeidimo pavojus - Užtikrinkite, kad jokie objektai ar kūno dalys nebūtų 
suspausti tarp padangos ir rėmo, montuojant padangą. 

 ĮSPĖJIMAS: Sužeidimo pavojus - Prieš važiuodami su skuteriu, ranka patikrinkite, ar visi  
sraigtai tvirtai priveržti. Flanšo sraigtai  turi būti  sutepti sraigtų klijais (pvz. „Loctite“). Sraigtų 
klijai atliks savo poveikį tik, jeigu sriegis yra netepaluotas ir be pašalinių dalelių. 

 
IŠMONTAVIMAS 
1. Atsukite ir nuimkite vidurinį sraigtą (7), 
      kuriuo pritvirtinamas ratas (1), (2), (3), (4) 

ir flanšas (5) prie skuterio. 
2. Išleiskite iš rato orą nestipriai spausdami 

ventilio slėgio kaištį. 
3. Atsukite 4  ratlankio sraigtus (9), kad 

atskirtumėte ratlankio puses (3), (4) ir  
flanšą (5). 

 

 
 
 
 
 

SURINKIMAS 
Įstatykite dalinai pripūstą kamerą į padangą. 
1. Sujunkite dvi ratlankio puses (3), (4) per padangos vidurį ir pastatykite flanšą prie padangos bei 

sujunkite juos su 4 sraigtais (9). 
2. Įkiškite oro ventilį pro ratlankio angą. 
3. Uždėkite ratą (1), (2), (3), (4) ir flanšą (5) ant skuterio ir užtvirtinkite šią jungtį su viduriniuoju sraigtu 

(7). Pripūskite padangą iki rekomenduojamo slėgio. 
 

Patikrinkite, ar kamera nebuvo suspausta tarp ratlankio ir padangos krašto. Nestipriai paspauskite oro 
ventilį į vidų ir vėl jį ištraukite, siekiant patikrinti, kad kamera oro ventilio srityje yra įstatyta teisingai. 
Norint patikrinti, ar ratas yra tinkamai pripūstas, iš pradžių pripūskite tik tiek oro, kad padangą dar būtų 
galima lengvai įspausti su nykščiu. Jeigu kontrolinės linijos yra nutolusios vienodu atstumu nuo 
ratlankio krašto abejose padangos pusėse, tada padangos padėtis yra teisinga. Jeigu ne - išleiskite 
orą ir iš naujo nustatykite padangą. Dabar padanga gali būti pripūsta iki darbinio slėgio (atkreipkite 
dėmesį į maksimalų), o ventilio dangtelis nuimtas. 
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Tik ekspertas gali užtikrinti tinkamą surinkimą. Jeigu darbą atliko ne jūsų platintojas, nepriimami jokie 
garantiniai ieškiniai. 
Pripučiant padangas, visada patikrinkite, kad būtų teisingas slėgis. Teisingas slėgis yra pateiktas 
ant padangos sienelių. 
Naudokite tik tokią pūtimo įrangą, kuri atitinka reikalavimus ir parodo slėgį bar. Mes neprisiimame 
jokios atsakomybės už žalą, padarytą naudojant pūtimo įrangą, kurios netiekia gamintojas. 

 

3.8 Terminiai saugikliai 

Siekiant apsaugoti variklį nuo perkrovos, skuteryje yra terminis apsaugos mechanizmas, kuris 
automatiškai išjungia variklį, kad apsaugotų nuo perkaitimo ir greito nusidėvėjimo arba gedimų. Prieiga 
prie terminio apsaugos prietaiso - per tarpą plastikiniame gaubte. Tuose modeliuose, kuriuose nėra 
plastikinio gaubto, terminis apsaugos mechanizmas yra išdėstytas ant akumuliatorių dėžių. 

 
Terminis apsaugos prietaisas gali atsilaisvinti, kylant ar leidžiantis nuolydžiu, kuris viršija maksimalų 
nurodytą gradientą. Dėl vardinių apkrovų, kurios viršija maksimalias leistinas, prietaisas taip pat gali 
iššokti. Panašiai, perkrova gali įvykti, jeigu jūs važiuosite su įjungtu varikliniu stabdžiu. Maksimalios 
reikšmės, kurios neturi būti viršijamos, yra nurodytos atitinkamo vadovo skyriuje „Techniniai 
duomenys“. 

 
Norėdami vėl naudotis skuteriu, nuimkite perkrovą ir palaukite, kol variklis atvės. Tada nestipriai 
paspauskite terminį apsaugos mechanizmą atgal į vietą. Tada jūsų skuteris bus vėl paruoštas naudoti. 

 

3.9 Apsaugos nuo apvirtimo 

Apsauga nuo apvirtimo yra pritvirtinta prie rėmo ir yra standartinės įrangos dalis. Todėl jos negalima 
nuimti. Apsauga nuo apvirtimo yra sumontuota dėl jūsų saugumo. Ji neleidžia skuteriui apvirsti atgal, 
važiuojant per nedideles kliūtis, kurių aukštis NEVIRŠIJA maksimalaus nurodyto aukščio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10 Akumuliatorių keitimas 

  ATSARGIAI. Nudegimų pavojus - Saugokitės nuo kontakto su akumuliatorių rūgštimis. 
Akumuliatorių skyrius turi būti gerai vėdinamas. 

 
Akumuliatorius turi keisti kvalifikuoti specialistai. 
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Pardavėjas: UAB “Slaugivita”                       GARANTINIS TALONAS 

 

 

 
 

Modelis:  Skuteris  

 
 

Serijos Nr.__Ceres______________________________________________________ 

 
 

Pardavimo data______________ PVM Sąskaitos-faktūros  SLS  Nr._________________ 
 

 

Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _______________________ 
                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                         A.V. 

 

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama  :akumuliatoriams ir  padangoms 12 mėn.; rėmui 60mėn; kitoms dalims 36 mėn. garantija  nuo 

pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 

Garantija netaikoma:  

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado 

dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos. 
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal 

paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju. 

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar 
nekokybiški priedai. 

Kitais atvejais: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo(potvynio), žemės drebėjimo ir  kt. stichinių nelaimių 

atvejais. 

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija 

galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 

 

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 

 

Pirkėjo parašas___________________________ 

 

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 

 
1. Gedimas_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

  
Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 

                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 

 

2. Gedimas_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

  
 

Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
 

Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 

 

3. Gedimas_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

  

Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 

Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas 

 


