
 

 «VILDA» VAIRO UŽRAKTO PAKEITIMAS IR REGULIAVIMAS 
XIAOMI ELECTRIC SCOOTER M187/M365 

ŽINGSNIAI REIKALINGI INSTRUMENTAI IR (!)PASTABOS 

1. Nulenkite vairą, atlaisvinkite fiksuojančią 10 mm veržlę, tada 
atlaisvinkite 8 mm veržlę ir išsukite centrinį varžtą. 

- Veržliaraktis 10 mm 
- Veržliaraktis 8 mm 
- Šešiakampis raktas 4 mm 

2. Pastumti užraktą į vieną pusę ir prispausti prie korpuso. 
Atsiradęs tarpas tarp užrakto ir korpuso leis laisvai judėti 
metalo pjūkleliui.  

- Metalo pjūklelis 
Laikykitės saugumo reikalavimų, naudodami pjovimo įrankius 
naudokite apsaugines pirštines. 
(!) Galima bandyti išmušti ašelę naudojant buką 4 mm išmušėją. 
Jeigu yra galimybės išimti ašį naudojant presą – naudokite jį. 

3. Užrakto ašelę pjaukite ne iki pat galo, būtinai palikite 
mažiausią dalį neperpjautą. Pakartokite operacija pastūmus 
užraktą į kitą pusę prie korpuso. 

- Metalo pjūklelis 
(!) Panaudokite tankios medžiagos skiautę toje vietoje, kur delnu 
laikote korpusą ir stenkitės pjauti ašelę kuo labiau priglaudę pjūklelį 
prie užrakto, kad nepažeisti paspirtuko korpuso. 

4. Sulaužyti iki galo neperpjautą ašį rankomis arba lengvu 
plaktuko smūgiu iš vidinės užrakto pusės. Ištraukti ašelės 
likučius iš korpuso skylių ir išvalyti drožles likusias nuo 
pjovimo. 

- Plaktukas 
- Šepetėlis 
 

5. Paimti naują ašį ir įsitikinti, kad ji lenda į korpuse esančią 
skylę.  

- Plaktukas 
(!) Lengvas smūgis plaktuku. 

6. Patikrinti ašį ir užrakto skylę ar joje nėra pašalinių 
objektų. Išvalykite ašį ir užrakto skylę. 

- Švarios medžiagos skiautė 

7. Ant ašies užtepkite ploną sluoksnį antifrikcinio tepalo. Įkišti 
ašį į rėmo skylę, įspausti ašį rankomis (arba lengvu plaktuko 
smūgiu), taip kad susicentruotu su užrakto skyle ir truputi 
įlįstu į užrakto skylę.  

- Plaktukas 
- Antifrikcinis tepalas 
Dėmesio! Negalima leisti pradiniame etape kreivo ašies įvedimo į 
užrakto skylę, priešingu atvejų dėl kreivo įvedimo iškils sunkumų 
įstumiant ašį iki galo. 

8. Lengvais, tiksliais plaktuko smūgiais įmušame ašį vis gyliau į 
užrakto skylę, mušant vis gyliau didinkite jėga plaktuku. 
Galiausiai naudokite buką išmušėją, kad įgilinti ašį rėmo 
skylėje. Užraktas įstatytas! 

- Plaktukas 
- Bukas 4 mm išmušėjas 

9. Prisukite ilgąją veržlę prie naujojo užrakto naudodami 
originalų centrinį varžtą. Pakėlę vairą patikrinkite esamą 
užrakinimo situaciją. 
Reguliuojant užrakinimą, reikia pažeminti arba paaukštinti 
ilgąją veržlę. Kuo žemiau ilgoji veržlė, tuo tvirčiau užsirakina 
vairas ir atvirkščiai. Ilgoji veržlė po sureguliavimo fiksuojama 
mažesne veržle, kad ilgoji veržlė nebesisukinėtų. 
 

Dėmesio! Prisukant centrinį varžtą prie ilgosios veržlės reikia žiūrėti, 
kad ilgoji veržlė būtų statmena užrakto vidiniam paviršiui, kitu atveju 
galima sugadinti ilgosios veržlės vidinį sriegį. 
- Šešiakampis raktas 4 mm 
- Veržliaraktis 8 mm 
- Veržliaraktis 10 mm 

 


