
 



Brangus Kliente, 
Mes norėtume Jus pasveikinti įsigijus savo Arctic Cat transporto priemonę! Jūs įsigijote transporto priemonę, kuri neturi sau lygių 

vertinant bekelės galingumą, eksploatavimo charakteristiką ir visapusiškumą. Prieš pradedant naudoti savąjį Arctic Cat pirmąjį kartą, 
įdėmiai perskaitykite eksploatavimo instrukciją ir laikykitės joje nurodytos informacijos. Aptarnavimo ir eksploatacijos vadovai aprašo 
visus einamuosius remontus ir transporto priemonės funkcijas. 

Atidžiai perskaitykite informaciją, kad užtikrintumėte taisyklingą funkcionavimą ir kad galėtumėte išnaudoti visą galios amplitudę, 
kurią gali išvystiti Jūsų transporto priemonė. Norėtume atkreipti ypatingą Jūsų dėmesį į informaciją apie profesionalų transporto priemonės 
stabdžių pagrindą įtrauktą į eksploatavimo instrukciją. 

Jūsų įsigytos transporto priemonės eksploatacinių savybių galimybės yra išskirtinės. Norėdami jas išnaudoti visu pajėgumu, svarbu, 
kad susipažintumėte su transporto priemone ir jos galimybėmis detaliai, taip pat prižiūrėti ir išlaikyti ją techninės priežiūros laikotarpiu. 

Jūsų Arctic cat gali atskleisti visas geriausias savo savybes, jei jo serviso ir priežiūros darbai bus atliekami nurodytose įgaliotose 
dirbtuvėse. Čia rasite ir atsarginių dalių parduotuvę, reikalaujamų specialių įrankių ir mechanikus, kurie yra specialiai Arctic Cat apmokyti. 

Jūsų Arctic Cat GmbH techninis skyrius linki Jums puikių kelionių. 
Arctic Cat nustatytas prekybos atstovas įsipareigoja Jus apmokyti eksploatuoti ir prižiūrėti savo transporto priemonę. Perdavimo 

kontrolė bus atliekama prekybos atstovo ir patvirtinama parašu. 
Jūsų Arctic Cat turi būti registruojamas kaip Garantijos patvirtinimo sąlyga. Jūs turėtumėte būti užtikrintas, kad Jums paskirtas 

atstovas pateikts registracijos spaudinį (transporto kontrolinis sąrašas). 
Arctic Cat įrašė transporto priemonės savininko duomenis į klientų failus, kad būtų galima suteikti svarbią, saugią reikiamą 

informaciją klientui. Klientas kartu pažymi ir sutinka, kad asmens duomenys bus sąmoningai perduodami Arctic Cat paskirtam atstovui, bei 
bus automatiškai apdorotas ir naudojamos klientų aptarnavimo tikslais. 

Dėl šios priežasties mes norėtume Jūsų paprašyti nedelsiant informuoti Arctic Cat apie bet kokius adreso ar/ir savininko pasikeitimus. 
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APTARNAVIMO  ŽINYNAS 
 
Kiekvieną sykį aplankę prekybos atstovo dirbtuves, su savimi turėtumėte pasiimti aptarnavimo žinyną. Informacija, kurią galima čia 

rasti, gali padėti Jūsų vizitą dirbtuvėse padaryti trumpesniu ir dokumentuose pilnai užregistruoti visus atliktus darbus. 
Pilnai užpildyta aptarnavimo darbų dokumentacija pagal nustatytus techninės priežiūros intervalus yra ne tik pagrindinis reikalavimas 

laikantis garantijos, bet ir didina Jūsų transporto priemonės perpardavimo vertę. 
Aptarnavimo žinynas yra dalis ūsų transporto priemonės, taip pat kaip ir instrukcija, ir Jūs privalote perduoti juos kartu su transporto 

priemone naujajam savininkui, jei ją parduodate. 
 
APTARNAVIMO INFORMACIJA 
 
Netgi Arctic Cat transporto priemonės reikalauja techninės priežiūros ir globos. Dėl šios priežasties apmokyti serviso mechanikai 

pasirūpins Jūsų trasporto priemone kiekvieno reguliaraus apsilankymo dirbtuvėse metu, bei gerai patikrins kiekvieną veržlę ir varžtą, net 
per įprastą apžiūrą. Tai reiškia, kad Jūs būsite užtikrinti tuo, kad galite vairuoti saugiai ir po kelių tūkstančių mylių taip pat kaip ir pirmąją 
dieną. 

Priežiūros planai buvo sukurti siekiant užtikrinti geriausią įmanomą Jūsų transporto priemonės našumą, patikimumą ir efektyvumą. 
Pagrindinio aptarnavimo metu daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams, techniškai būtiniems darbams. Tai leidžia darbus atlikti 

nebrangiai, o registruojamos detalės padeda užtikrinti skaidrumą. Kituose puslapiuose galite sužinoti daugiau apie reikiamus aptarnavimus 
laiku ir kas bus daroma Jūsų Arctic Cat transporto priemonei darbų metu. 

Jūsų transporto priemonė yra puikiose rankose pas mus. Jūsų Arctic Cat paskirtas atstovas yra apmokytas ir naudoja tik originalias 
Arctic Cat detales. Mes nuosekliai dirbame prie tolimesnio transporto priemonių plėtojimo ir aptarnavimo gerinimo. Dėl šios priežasties 
mes pasiliekame sau teisę keisti priežiūros apimtis. Jūsų dirbtuvės atliks pagrindinius transporto priemonįs priežiūros darbus bei įvairius 
patikrinimus, priklausomai nuo paslaugų, kurios bus vykdomos. Šie darbai ir patikrinimai bus atliekami priklausomai arba nuo kilometražo 
arba nuo nustatyto laiko intervalo, atsižvelgiant į tai kuri sąlyga bus pasiekta anksčiau. 

Įvairūs priežiūros laikotarpiai yra būtini, siekiant apsaugoti Jūsų Arctic Cat transporto priemonę nuo sugadinimo dėl įvairaus 
naudojimo ir įvairių komponentų nusidėvėjimo, kurie tai lemia. 

Esant tam tikroms sudėtingoms sąlygoms, būtina atlikti kai kuriuos darbus, nesulaukus aptarnavimo laiko arba tarp nustatytų 
apsilankymų. 

Jūsų Arctic Cat Partneriui bus malonu Jums patarti, be jokių įsipareigojimų, kokie darbai yra reikalingi esant ypatingai padėčiai. 
Apsunkinančių sąlygų pavyzdžiai yra: 

� prasta kuro kokybė 
� dažnos trumpų nuotolių kelionės 



� ilgas variklio darbo laikas 
� veikimas dulkėtoje aplinkoje 
� dominuojantis sustojimo ir judėjimo eismas 
� dominuojantis veikimas žiemos metu 
� veikimas bekelėje 

 
Tai ypatingai įtakoja šiuos komponentus: 

� variklinę alyvą, alyvos filtrus 
� oro filtrus 
� vairo ir pavaros sudedamųjų dalių guoliai 
� kuro tiekimo sudedamosios dalys 
 

 

 Techninės priežiūros planas A: Techninės priežiūros planas B: Techninės priežiūros planas C: 

Taikomas: Privatus naudojimas, daugiausiai 
ant asfalto kelių sausomis ir 

švariomis sąlygomis 

Darbo sąlygomis naudojama 
priemonė (argrokultūra, 
miškininkystė ar statybų 

parmonė, turizmas, verslas, ...) ar  
naudojimas nepalankios aplinkos 
sąlygomis (smėlis, purvas,...) ar 
pagrindinis bekelės naudojimas 

Naudojimas ant sniego ir ledo su 
vikšrais arba be jų 

Pirmasis aptarnavimas: Po 300 mylių Po 200 mylių Po 150 mylių 

Pagrindinis aptarnavimas: Kas 1200 mylių arba 1 kartą į 
metus 

Kas 600 mylių arba kas 6 
mėnesius 

Kas 300 mylių arba kas 3 
mėnesius 

Išplėstas aptarnavimas: Papildomai kas 3600 mylių arba 
kas 2 metus 

Papildomai kas 1800 mylių arba 
1 kartą į metus 

Papildomai kas 600 mylių arba 
kas 6 mėnesius 

 
Nuolatinė priežiūra ir globa priklauso nuo Jūsų interesų, tačiau ji apsaugo nuo žalos ir išlaiko Jūsų  transporto priemonės vertę. 

Visada stebėkite transporto priemonės kilometražą ir įgaliotoms  Arctic Cat dirbtuvėms atlikti visus reikalingus darbus atsižvelgiant į 
techninės priežiūros planą. 

Arctic Cat originalią techniką, tepalus ir atsargines galima įsigyti iš įgalioto Arctic Cat atstovo. 



Aptarnavimo ir remonto darbų priminimas 
 
Veikianti transporto priemonė gali būti rimtų susižalojimų priežastis. Jūs turėtumėte atlikti remonto darbus savo transporto priemonei 

tik tada, jei turite pakankamai žinių ir  tinkamų priemonių. Jei turite bet kokių abejonių dėl savo sugebėjimų atlikti transporto priemonės 
remonto darbus,  tai turėtumėte leisti padaryti Arctic Cat nurodytoms dirbtuvėms. 

Kad išvengtumėte sužeidimų, prieš pradėdami darbus, visada nuspauskite stovėjimo stabdį bei padėkite kaladėles po ratais, kad 
transporto priemonė nenuriedėtų. 

 
REGULIARŪS PATIKRINIMAI 
 
Šie dalykai turėtų būti reguliariai tikrinami, pvz. kas savaitę, pilant degalus ar prieš ilgas keliones: 

� variklio alyvos lygis 
� aušinimo skysčio lygis 
� stabdžių skysčio lygis. Jei bet kurio iš šio skysčio nors kiek trūktų, prašome nuvykti į kvalifikuotų meistrų dirbtuves, pvz. Arctic 

Cat įgaliotąsias, ir išsiaiškinkite priežastis. 
� stabdymo įrangos būklė ir nusidėvėjimas (stabdžių linijos, stabdžių diskai ir stabdžių kaladėlės) 
� apšvietimas 
� padangų būklė, jų slėgis bei ratų sutvirtinimai 
� transporto priemonės sudedamųjų dalių sandarus pritvitvirtinimas reikiamoje pozicijoje (pvz.: tiekimo linijos nesiliečia prie karštų 

paviršių, judančių dalių, tokių kaip ratai) 
� laisvas vairalazdės judėjimas, išdėstymas ir kontrolė (stabdžių svirtys, droselio sklendės kontrolė...) 
� patikimas apkrovų nustatymas ir maksimalios naudingos apkrovos bei priekabos apkrovos laikymąsis 
� oro filtro elementai (sausi ir švarūs) 
� transporto priemonės elementari švara (purvas gali sukelti perkaitimą ar sugadinti tarpiklius). 

Darbas Pirmasis 
aptarnavimas 

Pagrindinis 
aptarnavimas 

Išplėstinis 
aptarnavimas 

Oro filtro elementų apžiūra (filtrai, žarnelės,...) ● ● ● 

Oro filtro pakeitimas   ● 

Vožtuvų, jų lizdų, diskų patikra  ● ● 

Vožtuvų nuvalymo reguliavimas ●  ● 



Išmetimo sistemos patikra (sandarumas, žala, užterštumas,..)  ● ● 

Droselio kabelio patikra (veikimas, tepimas, skalndumas, žala, ...) ● ● ● 

Tuščios eigos apsisukimų patikra ir koregavimas ● ● ● 

Variklio alyvos pakeitimas (alyva, alyvos filtras) ● ● ● 

Aušinimo sistemos patikra (aušinimo skysčio lygis, antifryzas, vamzdynas, žala, 
...) 

● ● ● 

Aušinimo skysčio keitimas   ● 

Kuro vamzdelių, aeracijos ir ventiliacijos linijų patikra (tinkamas sumontavimas, 
žala, aeracijos ženklai, laisvas srautas) 

● ● ● 

Bako ventiliacijos patikra ● ● ● 

Karbiuratoriaus išvalymas/įpurškimo elementas   ● 

Tepalo patikra (pripildymo lygis, būklė) ● ● ● 

Pavarų dėžės alyvos patikra ●  ● 

Sankabos patikra ir koregavimas ● ● ● 

Variatoriaus diržo ir variatoriaus  patikra ● ● ● 

Variatoriaus išardymas, išvalymas, pakeitimas, ar nusidėvėjusių dalių pakeitimas 
(ypač variatoriaus diržo) 

  ● 

Keturių ratų pavaros ir operacijų diferencialo patikra ir koregavimas ● ● ● 

Vairo traukės patikra ir koregavimas ● ● ● 

Padangų slėgio, protektoriaus gylio, būklės (įtrūkimų, senėjimo, ypač viduje), 
ratų veržlių sukimo momento patikros 

● ● ● 

Ratų guolių, amortizatorių, vairo sukynės guolių, amortizatorių atramos ● ● ● 

Vairo pavaros patikra (sklandumas, padėtis, nusidėvėjimas, žala) ● ● ● 



Rėmų, suvirintų jungčių patikra (žala, korozija)   ● 

Stabdžių įrangos patikra (stabdžių skysčio lygis, nusidėvėjimas, sklandumas, 
žala) 

● ● ● 

Stabdžių skysčio pakeitimas   ● 

Elekronikos patikra (baterija, saugikliai) ● ● ● 

Uždegimo sistemos patikra (žvakės, pakaitinimo sistema, CDI, EFI) ● ● ● 

Žvakių, šildymo žvakių pakeitimas   ● 

Skaitiklių/ perkrovimo defekto atminties kodas ● ● ● 

Apšvietimo patikra (žibintų, funkcijų, ... koregavimas) ● ● ● 

Ekranų ir valdymo sistemos patikra (tachometras, indikacinės lemputės, 
jungikliai,...) 

● ● ● 

 
Jei komponentų patikros metu pažymima, jog jie yra dėvimi jau pažeidus nustatytus nuokrypius, juos būtina pakeisti aptarnavimo 

metu. Į garantiją nusidėvėjimas neįeina. 
Autorizuotas Arctic Cat padalinys randasi adresu M. Gimbutienės 35, Kaunas, Lietuva. 



 
ATSAKOMYBĖ UŽ MEDŽIAGŲ DEFEKTUS/GARANTIJA (2 metai) 
 
Atsakomybė už medžiagų defektus reiškia tai, jog mes kaip gamintojai esame atsakingi už transporto priemonę, kurią mes 

pateikiame, pagal įstatymų nuostatas. Tai reiškia, jog mes esame atsakingi už visus gedimus, kurie buvo pateikti perleidimo metu, net jei jie 
atsiranda ir vėliau. 

Arctic Cat naujos transporto priemonės garantija nėra įtakojama atsakomybės už medžiagų defektą. Atsakomybės už medžiagų 
defektą pretenzijos gali būti perduodamos bet kuriam įgaliotam Arctic Cat Aptarnavimo Partneriui. 

Įsitikinkite, kad Jūs įvykdėte nurodytus techninio aptarnavimo ir remonto darbus per nustatytą laiką, reguliariai, ir kad tai atliko 
kvalifikuoti meistrai, turintys reikalingas žinias, dirbtuvėse, kuriose yra visi reikalingi įrankiai šių darbų įvykdymui. 

Jei nėra įmanoma patikrinti, ar šis darbas yra atliekamas, gamintojas sprendimus dėl atsakomybės už medžiagų defektus pretenzijų 
gali priimti tik po parengtos ekspertų ataskaitos. 

Jei pirkėjas padaro pirkinį verslo sandoriu, taikomos nuostatos dėl verslininkų ar prekybininkų pirkimų, patikrinant jų įsipareigojimus 
ir pažeidimus. 

Atsakomybė nepilnamečių neatsargumo atveju netaikoma jokių nuostolių ar pažeidimų atveju, taip pat ir defektų, įskaitant ir padarytą 
antrinę žalą,  remiantis Atsakomybės už Gaminius Įstatymais, jei nukentėjusioji šalis nėra Vartotojų Apsaugos Teisės Aktų vartotojas (šiuo 
atveju nepilnametis). 

 
ARCTIC CAT NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS GARANTIJA (2 metai) 
 
Arctic Cat garantijos AC garantija puikiai veikia transporto priemonės atitinka šiuolaikiniais technologija AC transporto priemonės 

šiomis sąlygomis už naują AC transporto priemones. 
Arctic Cat naujos transporto priemonės garantija taikoma dviejų metų laikotarpiui, nuo kliento prekės priėmimo, arba pirmos 

registracijos datos (taikoma ankstesnė data), tačiau didžiausias kilometražas neturėtų viršyti 6000 mylių. Ši sąlyga taikoma tik toms 
transporto priemonėms, kurios tiekiamos  Arctic Cat GmbH pardavimo tinkle ES ribose ir čia yra registruojami. 

Garantijos pretenzija gali būti bet koks techninis gedimas, kurį galima priskirti prie gamybos ar medžiagų defekto, kuri iš karto 
sukelia netinkamą pažeistos dalies veikimą, garantijos galiojimo metu, ir kuriems šiomis sąlygomis garantija nėra taikoma.  

Garantija neapima gamtos, veikimo sukelto nusidėvėjimo. 
Klientas turi teisę į nemokamą pažeidimų ir jų sukeltos žalos transporto priemonės dalims pataisymus (remontą). 
Ši garantija netaikoma jokioms kitoms pretenzijoms. Prašymų dėl remonto apimtis yra apribota iki transporto vertės rinkoje tuo metu, 

kai atsiranda žala, kuriai taikoma garantija. Pretenzijų patenkinimo šiam reikalaujamam padengimui yra tokia, kad reikalaujama,kad visi 
techninės apžiūros darbai buvo atlikti pagal gamintojo specifikacijas ir kad transporto priemonėje nebuvo atlikti jokie pakeitimai. 

Paslaugų ir priežiūros žurnalas bus tikrinamas, jei bus pateikta pretenzija dėl garantijos. Arctic Cat naujos transporto priemonės 



garantija negalioja, jei nustatytas darbas nebuvo atliktas. Aukščiau išvardintos sąlygos neturi įtakos atsakomybės už medžiagų defektus 
garantijai. 

Išlaidos už priežiūros ir aptarnavimo darbus nėra įtrauktos į Arctic Cat garantiją. 
Visos dalys, kurias reikia reguliariai keisti atliekant techninę apžiūrą ir priežiūros darbus nėra įtraukti į garantiją. 
 
Be to,  į garantiją neįtraukiama: 

� ratai ir padangos 
� pavarų elementai, tokie kaip diržai, grandinės ir  
� stabdžių kaladėlės, diskai, būgnai 
� amortizatoriai 
� katalizatorius 
� žvakės 
� elektros lemputės 
� palstikinių dalių, tokių kaip guoliai ar purvinų ivorių, nusidėvėjimas 

 
Papildomai garantija neapima: 

� jokių koregavimo darbų 
� akumuliatoriaus įkrovimo ir priežiūros 
� medžiagos spalvos pakitimų 
� nusidėvėjimo žymių vairuotojo plote (sėdynė, ekranai, pakojai, ...) papildomo nudažymo ir skydinės 

 
Retrospektyviai įrengti  papildymai ar įrenginiai, transporto priemonės pakeitimai nėra įtraukiami į garantiją. Tas pats galioja ir 

transporto priemonės defektams sukeltiems aukščiau išvardintų detalių. 
Garantinė atsakomybė taip pat netaikoma esant veiklos sutrikimui ar vienos iš šių priežasčių padaryta žala: 

� Pirkėjas neinformuoja apie veikimo sutrikimą ar žalą iš karto, ar neleido jų užregistruoti, arba ne iš karto suteikė galimybes atlikti 
remontą. 

� Pirkėjas nesirūpino savo preke tinkamai ir atsakingai (pvz.: dalyvavimas moto sporto varžybose, perkrovimas, modifikavimas). 
� Transporto priemonėje buvo sumontuotos dalys, kurių naudojimas nėra aprobuotas gamintojo arba priemonė buvo pakeista bet 

kokiu būdu, kuris neaprobuotas gamintojo. 
� Pirkėjas nesivadovavo priežiūros taisyklėmis (pvz.: eksploatavimo vadovas). Taip pat netinkamų skysčių, tepalų ar kuro 

naudojimas. 
� Transporto priemonė buvo netinkamai suremontuota įmonės, kuri nėra įgaliota gamintojo. 

 



Estetiniai dalių pokyčiai (korozija, oksidacija,...), kurie neįtakoja dalių veikimo, neįtraukiami į Arctic Cat naujos transporto 
priemonės garantiją. Šios garantijos pretenzijų tvarkymas vyksta tik per įgaliotus Arctic Cat aptarnavimo partnerius ES ribose. 

Remonto atvejais, garantijos vykdytojai gali arba pakeisti arba suremontuoti pažeistas dalis savo nuožiūra. Pakeistos dalys yra 
garantininkų nuosavybė. Garantijos turėtojas gali pareikšti pretenzijas dėl bet kurių įdėtų, nudažytų dalių ar remonto darbų kaip garantijos 
rezultato, transporto priemonės garantijos metu. Ši sąlyga neturi jokios įtakos atsakomybės už medžiagų defektus garantijai. Ši garantija 
neapima jokių kitų pretenzijų. 

Pažymime, kad tokios pretenzijos kaip dėl žalos atlyginimo už transporto priemonės pergabenimą, vilkimo išlaidas ar kt. nėra 
garantijos dalis. 

 
ARCTIC CAT PRIEŽIŪROS GARANTIJA  (3 METŲ) 
 
Jei Jūs nusprendėte įsigyti Arctic Cat 3metų Priežiūros Garantiją, naujos transporto priemonės garantijos sąlygos galioja 3 metus, 

tačiau maksimaliai 9000 mylių. 
Sąlyga tam yra ta, kad Jūs turite įsigyti Arctic Cat Priežiūros garantiją kartu su nauja transporto priemone. 
Papildomai prie akivaizdžios naudos, tokios kaip optimali priežiūra ir aukštos vertės išlaikymas, Jūs taip pat gausite naudos iš fakto, 

kad įgaliotas Arctic Cat atstovas praneša Arctic Cat duomenų bazei apie visus atliktus techninės priežiūros darbus, o tai reiškia, kad bet 
kuriuo metu galima sekti transporto priemonės istoriją. Netgi jei Jūsų dirbtuvės prarastų prisijungimą, Jūsų Arctic Cat aptarnavimo partneris 
gali suteikti informaciją apie bet kokius remonto darbus iki tos datos. 

Jūs turėtumėte išsaugoti aptarnavimo sąskaitas ir Arctic Cat duomenų bazės pranešimo kopiją, nes šie dokumentai yra pagrindiniai 
reikalavimai pateikiant pretenzijas susijusias su Arctic Cat Priežiūros garantija. 

Jūsų Arctic Cat įgaliotas atstovas gali Jums suteikti visą informaciją apie Arctic Cat Priežiūros garantijos įsigyjimą ir kainas. 


