NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVAS
Wildcat

DĖMESIO

Asmenims, jaunesniems nei 16 metų ir
neturintiems
galiojančio
vairuotojo
pažymėjimo, šią transporto priemonę
vairuoti draudžiama.
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Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje rasite svarbios
informacijos apie saugų transporto priemonės naudojimą,
tinkamą priežiūrą ir techninį aptarnavimą.
Vairuojant šią transporto priemonę visada vadovaukitės sveiku
protu.

2013

Naudotis šia transporto priemone gali būti
pavojinga.
Susidūrimas ar apsivertimas gali būti staigus, net atliekant tokius įprastus manevrus kaip
posūkiai ar važiavimas šlaitu ir per kliūtis, jei nesilaikysite saugumo priemonių.
Siekiant užtikrinti saugumą, atidžiai perskaitykite šį Naudojimo ir Priežiūros Vadovą ir
įsiminkite įspėjamojo pobūdžio informaciją bei ženklus pateiktus ant transporto priemonės.
Pasistenkite išsaugoti šį Naudojimo ir Priežiūros Vadovą. Pametus instrukciją, susisiekite su
Arctic Cat atstovu nemokamai instrukcijos kopijai gauti. Įspėjamieji lipdukai esantys ant
transporto priemonės yra neatsiejama transporto priemonės dalis. Jei įspėjamuosius
lipdukus pamesite arba lipdukai nusidėvės ir taps nebeperskaitomi, kreipkitės į Arctic Cat
atstovą ir užsisakyti įspėjamuosius lipdukus nemokamai.
SAUGUMO TAISYKLIŲ APRAŠYTŲ ŠIOJE INSTRUKCIJOJE NESILAIKYMAS GALI TAPTI RIMTŲ
SUŽEIDIMŲ AR MIRTIES PRIEŽASTIMI.
Svarbiausia informacija instrukcijoje yra išskirta šiais įspėjamaisiais ženklais:

!

Įspėjamasis šauktuko simbolis reiškia DĖMESIO! BŪKITE BUDRŪS!
SUSIJĘ SU JŪSŲ SAUGUMU!

TAI

DĖMESIO

DĖMESIO simbolis praneša apie pavojingą situaciją, kurios
gresia rimti arba mirtini sužalojimai.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS simbolis, be šauktuko, įspėja apie pavojus nesusijusius su
žmogaus sužalojimais.

 Pastaba

neišvengus,

Pastaba suteikia pagrindinę informaciją trumpai.

Važiuojant su šia transporto priemone visada
vadovaukitės sveiku protu.

ĮŽANGA
Arctic Cat sveikina ir dėkoja, kad
nusipirkote ARCTIC CAT WILDCAT
keturratį. Sukurtas mūsų inžinerijos ir
gamybos žiniomis bei skirtas suteikti
nuostabų važiavimo, komforto bei
pravažiavimo pojūtį.

tinkamai įvertinkite savo įgūdžius ir kelio
dangą.
Naudojimo vadovo antra dalis suteiks
informaciją susijusią su transporto
priemonės priežiūrą, vairavimo ir tinkamo
sandėliavimo instrukcijomis. Prireikus
remonto ar techninio pobūdžio paslaugų,
kreipkitės į įgaliotą Arctic Cat atstovą.

Ši naudojimo ir priežiūros instrukcija yra
skirta tam, kad užtikrinti vartotojo
saugumą. Jame taip pat rasite informaciją
apie būtiną priežiūrą.

Visa informacija, kuri pateikta šiame
naudotojo vadove yra pagrįsta naujausiais
duomenimis apie produktą. Arctic Cat Inc.
pasilieka teisę keisti bei tobulinti produktą
ir pakeisti iliustracijas bei paaiškinimus be
įspėjimo.

Atidžiai perskaitykite visus puslapius. Jei
turėsite klausimų susijusių su šia
transporto priemone, susisiekite su Arctic
Cat atstovu. Prisiminkite, kad tik Arctic Cat
atstovas turi žinių bei galimybių teikti
geriausią aptarnavimą.
Sportuokite atsakingai

Atsarginės detalės ir aksesuarai
-

-

Susipažinkite
su
visais
vietos
įstatymais apibrėžiančiais keturračių
naudojimą,
Gerbkite savo transporto priemonę
Gerbkite aplinką
Gerbkite privačią nuosavybę

Prireikus atsarginių detalių, tepalų ar kitų
aksesuarų reikalingų šiai transporto
priemonei, būtinai naudokite tik originalias
Arctic Cat detales, tepalus ir aksesuarus. Tik
originalios detalės, tepalai ir aksesuarai
atitiks standartus ir reikalavimus tinkamus
šiai transporto priemonei. Užsisakykite
nemokamą aksesuarų katalogą iš Arctic Cat
atstovo.

Mes griežtai rekomenduojame laikytis
nurodytų keturračio priežiūros terminų. Ši
priežiūros programa yra sukurta tam, kad
užtikrinti, kad visi svarbiausi komponentai
būtų
tikrinami
reguliariai,
rekomenduojamais laiko intervalais.
Įsitikinkite, kad šios transporto priemonės
savininkas/vairuotojas yra susipažinęs su
pagrindiniais
transporto
priemonės
veikimo
principais,
priežiūra
ir
sandėliavimo procedūromis. Siekiant
užtikrinti Jūsų saugumą ir transporto
priemonės deramą naudojimą, atidžiai
perskaitykite
naudojimo
vadovą.
Vairuojant šią transporto priemonę

Yra draudžiama vairuoti jaunesniems nei
16 ir neturintiems teisės vairuoti.
Draudžiama vežtis keleivius, kurie
sėdėdami ir visa nugara atsirėmę į
sėdynės atlošą pėdomis nesiekia grindų.
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PIRMA DALIS –
SAUGUMAS
ŠI TRANSPORTO PRIEMONĖ NĖRA
ŽAISLAS IR GALI BŪTI PAVOJINGA
NAUDOJANT.
-

-

-

-

-

-

-

Visada važiuokite lėtai ir būkite ypač atsargūs
važiuodami nepažįstama trasa.
Visada atkreipkite dėmesį į besikeičiančias trasos
sąlygas.
Niekada nevažiuokite grubia, slidžia ar pažliugusia
trasa.
Visada laikykitės tinkamų nurodymų darant
posūkį, taip kaip nurodyta šiose instrukcijose.
Pasipraktikuokite posūkius važiuodami nedideliu
greičiu prieš pradedant važiuoti greitai. Nedarykite
posūkiu viršydami greitį.
Visada atiduokite transporto priemonę Arctic Cat
atstovo apžiūrai, jei ji dalyvavo eismo įvykyje.
Nevažiuokite įkalnėmis, kurios yra per stačios Jūsų
sugebėjimams. Pasimokinkite ant mažesnių įkalnių
prieš tai.
Visada laikykitės nurodymų, važiuojant į įkalnes,
aprašytų šioje instrukcijoje. Patikrinkite trasą prieš
kopiant į įkalnę. Niekada nekopkite į įkalnę jei yra
slidu ar pažliugę. Nespauskite akseleratoriaus
staigiai ir neperjunginėkite bėgių judėjimo metu.
Niekada dideliu greičiu nevažiuokite per kalniuką.
Visada laikykitės instrukcijose nurodytų veiksmų
važiuojant nuo kalno ir stabdant. Visada
patikrinkite trasą. Niekada nesileiskite dideliu
greičiu. Venkite leistis tokiu kampu, kuris galėtų
įtakoti transporto priemonės virtimą ant vienos
pusės. Stenkitės važiuoti nuo šlaito tiesiai.
Niekada nevažiuokite šlaitu šonu. Visada
važiuokite tiesiai į šlaitą ar nuo jo.

-

-

-

-

-

-
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Visada laikykitės nurodymų jei užklimpote ar
apsivertėte kildami į šlaitą. Kad išvengtumėte
užklimpimo, visada palaikykite pastovų greitį
kildami į šlaitą. Jei užklimpote ar apsivertėte
kildami į šlaitą, visad naudokitės nurodymais šioje
instrukcijoje.
Visada apžiūrėkite kliūtis prieš naudojantis naujoje
vietovėje. Niekada nemėginkite važiuoti per
dideles kliūtis, tokias kaip dideli akmenys ar
nuvirtę medžiai. Visada naudokitės nurodymais
surašytais šioje instrukcijoje, kai važiuojate per
kliūtis.
Visada saugokitės slydimo. Ant slidaus paviršiaus,
tokio kaip ledas, važiuokite lėtai ir venkite
slydimo.
Niekada
nevažiuokite
greitai
tekančiame
vandenyje ar gilesniame nei grindų lygis.
Atminkite, kad šlapi stabdžiai gali įtakoti
stabdymą. Patikrinkite stabdžius išvažiavę iš
vandens. Jei būtina, kelis kartus nuspauskite
stabdžius, kad pradžiūtų kaladėlės.
Visada įsitikinkite, kad nėra žmonių ar kliūčių kai
važiuojate atbula eiga. Jei yra saugu važiuoti
atbula eiga, važiuokite lėtai. Venkite staigių
posūkių važiuodami atbulomis.
Visada naudokite šiose instrukcijose numatyto
dydžio bei tipo padangas. Visada palaikykite
nustatytą slėgį.
Niekada nenaudokite netinkamų aksesuarų.
Niekada nenaudokite aksesuarų netinkamai.
Niekada neviršykite nustatytos transporto
priemonės apkrovos. Krovinys tūrėtų būti
tinkamai paskirstytas ir pririštas. Sumažinkite
greitį ir naudokitės instrukcijomis veždami krovinį
ar tempdami priekabą. Palikite vietos stabdymo
keliui.
Naudojimasis šia transporto priemone yra
draudžiamas jaunesniems nei 16 metų asmenims.
Draudžiama vežtis keleivius, kurie sėdėdami ir
nugara atsirėmę į sėdynės atlošą pėdomis nesiekia
grindų.



Įspėjimas saugumui
Turėtumėte
žinoti,
kad
ŠI
TRANSPORTO
PRIEMONĖ
NĖRA
ŽAISLAS IR GALI BŪTI PAVOJINGA
NAUDOJANT.
Šios
transporto
priemonės valdymas skiriasi nuo kitų.
Įskaitant motociklus bei automobilius.
Susidūrimas ar apsivertimas gali būti
staigus, net atliekant tokius įprastus
manevrus kaip posūkiai ar važiavimas
šlaitu ir per kliūtis, jei nesilaikysite
saugumo priemonių.
KAD IŠVENGTI
MIRTIES ATVĖJŲ:








TRAUMŲ







AR


Visada perskaitykite naudojimo
instrukcijas įdėmiai. Atkreipkite
dėmesį į įspėjimus instrukcijose ir
įspėjamuose ženkluose.
Visada važiuokite šia transporto
priemone tik prisisegus saugos
diržus.
Visada atkreipkite dėmesį į
amžiaus
rekomendacijas:
Draudžiama
vairuoti
jaunesniems nei 16 metų
asmenims arba tiems, kurie neturi
vairuotojo pažymėjimo. Taip pat,
yra draudžiama vežtis keleivius,
kurie sėdėdami ir nugara atsirėmę
į sėdynės atlošą pėdomis nesiekia
grindų.
Niekada
nevežkite
keleivių
krovinių skyriuje.
Niekada
nevažiuokite
šia
transporto priemone viešojo
naudojimo keliais, nes galite
neišvengti susidūrimo su kitomis
transporto priemonėmis.
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Niekada nevairuokite be šalmo,
akių apsaugos, pirštinių, batų, ilgų
kelnių ir maikutės ilgomis
rankovėmis ar striukės.
Niekada nevartokite alkoholio ar
narkotikų prieš vairuojant.
Niekada
neviršykite
greičio.
Važiuokite greičiu, kuris yra
tinkamas
trasai,
matymo
sąlygoms ir Jūsų patirčiai.
Niekada nemėginkite važiuoti
pakėlę priekinius ratus, šokinėti ar
atlikinėti kitokius triukus.
Visada
būkite
atsargūs
vairuodami. Ypač artėdami prie
šlaitų, kliūčių ar važiuodami
nepažįstamu ar grubiu paviršiumi.
Niekada
nevairuokite
šios
transporto priemonės jei krovinių
skyrius yra pakeltas arba nuimtas.
Niekada nevairuokite srauniu
vandeniu arba jei vandens lygis
yra aukštesnis už dugno lygį.
Niekada nevairuokite jei nuimtas
apsauginis rėmas.
Niekada nežaiskite iškišdami kojas
ar rankas iš transporto priemonės
jai važiuojant. Nevažiuokite įsikibę
į apsauginį rėmą. Jeigu jaučiate,
kad transporto priemonė gali
virsti, nebandykite jos stabdyti
iškišdami rankas ar kojas už
transporto priemonės ribų, nes tai
nepadės išvengti virtimo. Iškišus
kojas, rankas, galvą ar kitas kūno
dalis iš transporto priemonės,
galite susižeisti ar likti suspausti
transporto priemonės ar jos
apsauginio rėmo.
Įsitikinkite,
kad
transporto
priemonės durelės yra tinkamai
uždarytos.

Įspėjamieji lipdukai

B.

DĖMESIO

C.

Netinkamas padangų oro slėgis arba nustatyto
apkrovos svorio viršijimas gali atimti kontrolę.
Kontrolės praradimas pavojingas ir gali sukelti
rimtus ar net mirtinus sužalojimus.
Šaltų padangų slėgis:
Priekinės: 12 psi (83 kPa)
Galinės: 12 psi (83 kPa)
Leistina apkrova: 331 kg
Niekada neviršikyte nustatyto apkrovos svorio,
kuris yra bendras vairuotojo, keleivių, priedų ir
galinio krovinio svoris.
Galinio krovinio maksimalus svoris: 136,1 kg
Niekada nevažiuokite atbulomis nuo šlaito ir
nestabdykite bei nevažiuokite greitai įkalne,
vežant krovinį.

D.

DĖMESIO

NIEKADA NEVAŽIUOKITE:
- Srauniu vandeniu arba jei vandens lygis yra
aukštesnis už transporto priemonės dugno
lygį.
- Per greitai

-

Venkite kalvų, kurių pakilimo kampas
yra didesnis nei 15°.

I.

DĖMESIO

Prieš važiuojant atbulomis, turite įsitikinti, jog
pilnai sustojote, kitaip galite iškristi iš transporto
priemonės.
Važiavimas atbulomis:
1. Pilnai sustokite
2. Nuspauskite stabdžius
3. Iš stovėjimo pozicijos, pavarų svirtį
pastumkite viena pozicija į priekį kol
matuoklyje pamatysite raidę “R.”
Kai pilnai sustosite:
Pavarų svirtį patraukite atgal, kol matuoklyje
užsidegs (P) ir (P) pasirodys skaitiklio pavaros
pozicijos indikatoriuje.

DĖMESIO

Netinkamas transporto priemonės naudojimas
gali sukelti rimtus arba mirtinus sužalojimus.
VAŽIUOKITE ATSAKINGAI
Venkite kontrolės praradimo ir apsivertimų:
Venkite staigių manevrų, šliuožimo, slydimo ir
nebandykite daryti įvairių triukų, tokių kaip
“saulutė” ar “žuvies uodega”
Sulėtinkite prieš darydami posūkį
Venkite stiprios akceleracijos, kai darote posūkius
Stenkitės numatyti ir tinkamai pasiruošti
kalneliams, šiurkštiems kelio paviršiams ir kitiems
kelio dangos pasikeitimams
Venkite važiavimo kelkraščiais
Venkite važiavimo šonu kalvomis ir kalneliais
REIKALAUKITE TINKAMO ELGESIO SU ŠIA
TRANSPORTO PRIEMONE
Netoleruokite neatsargaus ir neapgalvoto
važiavimo
Įsitikinkite, kad vairuotojai yra ne jaunesni kaip
16 metų ir turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą
Neleiskite važiuoti vairuotojui, kuris prieš tai
svaiginosi alkoholiu ar narkotikais
Neleiskite važiuoti viešojo naudojimo keliais
Neleiskite vežtis daugiau kaip 1 keleivio

Perskaitykite naudojimo ir priežiūros vadovą,
kuris yra po Jūsų sėdyne.
Niekada neviršykite 16 km/val., kai diferencialo
blokavimas yra įjungtas. Manevravimas ir
valdymo
charakteristikos
skirsis,
kai
diferencialas yra blokuotas. Prarastas valdymas
gali sukelti rimtus sužeidimus ar mirtį.
ĮSPĖJIMAS: jei padidinsite variklio sūkius (RPM)
būdami stovėjimo pavaroje, sugadinsite variklio
diržą.

H.

DĖMESIO

ĮSITIKINKITE, KAD VAIRUOTOJAS KREIPIA DĖMESĮ
Į KELIĄ IR PLANUOJA Į PRIEKĮ
Jeigu jaučiate, kad transporto priemonė gali
pasvirti arba apsiversti, bandykite sumažinti
sužeidimų riziką:
- Tvirtai laikykite vairą arba tam tikrose
vietose ir pasiruoškite.
- Jokiu būdu nebandykite iškišti nei vienos
savo kūno dalies iš transporto priemonės
vidaus.
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G.

DĖMESIO

A.

Netinkamas transporto priemonės naudojimas gali
sukelti rimtus arba mirtinus sužalojimus.
Būkite pasiruošę:
- Prisisekite saugos diržus
- Dėvėkite šalmą ir apsauginę aprangą
- Įsitikinkite, jog visos durelės yra pilnai
uždarytos
- Vairuotojas ir keleivis turi pilnai padėti abi
pėdas ant grindų, visa nugara atsiremti į
sėdynės atlošą ir laikyti vairą arba tam skirtose
vietose.
Sėdėkite transporto priemonės
viduje.

DĖMESIO

RIMTI SUŽALOJIMAI ARBA MIRTIS GALI ATSITIKTI,
JEI IGNORUOSITE ŠIUOS NURODYMUS:
Galinio krovinio maksimalus leistinas svoris –
136.1 kg
Įsitikinkite, kad krovinys yra tinkamai paskirstytas
ir pririštas.
Stenkitės išcentruoti krovinio svorį.
NIEKADA nevežkite keleivių krovinių skyriuje

F.

DĖMESIO

Transporto priemonės apvirtimas gali sukelti
RIMTUS SUŽEIDIMUS arba MIRTĮ.
Jūs privalote laikyti visas savo kūno dalis
transporto priemonės viduje.
NENUIMKITE apsauginio rėmo (ROPS).
Apsauginis rėmas (ROPS) atitinka ISO 3471
standartą.

E.

DĖMESIO

Draudžiama vairuoti jaunesniems nei 16 metų
asmenims arba tiems, kurie neturi vairuotojo
pažymėjimo.
Transporto priemonės apvirtimas gali sukelti
rimtus sužeidimus ar mirtį, net jei tai įvyks ant
lygaus paviršiaus.
Įsitikinkite, kad visos durelės yra pilnai uždarytos.
Perskaitykite naudojimo ir priežiūros vadovą ir
susipažinkite su patarimais ir įspėjimais
aprašytais jame.
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PRIEŠ PALEIDŽIANT VARIKLĮ BŪTINA
PATIKRINTI

Padangos
Ir Diskai

Valdymas

Šviesos
Ir
Jungikliai
Skysčiai

Pakaba

VARIKLIO PALEIDIMAS

1.Patikrinti ar tinkamai
pripūstos
2.Patikrinti ar neįplyšusios
ar nesupjaustytos; Diskai
neįtrūkę, nesulenkti
3. Patikrinti ar protektorius
tinkamai sumontuotas
1.Identifikuoti
valdymo
prietaisų vietą
2.Droselinė sklendė turėtų
veikti sklandžiai
3.Patikrinti
stabdžių
sistemą, stabdžių skysčio
lygį, nusidėvėjimą.
4.Patikrinti kaip veikia
pavarų perjungimo svirtis
Patikrinti tinkamą veikimą

Stabdžiai

Koja nuspaudę stabdžio pedalą įjunkite
stabdį

Įjungimas

Įdėkite užvedimo jungiklio raktą

Neutrali
pavara

Pasirinkite neutralią transmisijos pavarą

Patikrinti tepalo lygį
Patikrinti kuro bako lygį
Patikrinti ar nėra
nutekėjimo
Pusašiai ir šarnyrai yra
saugūs;
Amortizatoriai
nepraleidžia
tepalo;
Spyruoklių
apkrova
vienoda; Nėra šiukšlių ar
nuolaužų.

Variklis

Pasukite užvedimo raktelį pagal laikrodžio
rodyklę iki START pozicijos.

Droselis

EFI (gedimo indikatorius)
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Prietaisų ir detalių vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Baterija
Žibintai
Atbulinės eigos jungiklis
Sėdynės spynos rankenėlė
Daiktadėžė
Stabdžių pedalas
Saugikliai
Užvedimo jungiklis
Pavarų svirtis
DC elektros rozetė
Akseleratorius
Galiniai žibintai
Naudojimo instrukcijų
vieta
Žibintų jungiklis
Vairuotojo saugos diržas
Keleivio saugos diržas
Varomųjų ratų pasirinkimo
jungtis (2/4 WD,
blokavimas)
Vairaračio pakėlimo svirtis
Įrankiai
Vairuotojo durelės
Keleivio durelės
Durų skląstis
Laikymosi rankenėlė
keleiviui

ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Transporto priemonės naudojimas be tinkamo susipažinimo su instrukcijomis.
KAS GALI NUTIKTI
Nelaimingo atsitikimo galimybė yra kur kas didesnė, jei vairuotojas nežino kaip skirtingose
situacijose ir ant skirtingos kelio dangos tinkamai valdyti šią transporto priemonę.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Visi šios transporto priemonės vairuotojai privalo susipažinti su naudojimo instrukcijomis ir
žinoti įspėjamuosius ženklus bei jų reikšmes prieš pradedant važiuoti.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jeigu leisite jaunesniems nei 16 metų asmenims arba tiems, kurie neturi vairuotojo
pažymėjimo vairuoti šią transporto priemonę.
KAS GALI NUTIKTI
Vaikų naudojimasis šia transporto priemone gali privesti prie sunkių sužeidimų ar netgi
mirties.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Leiskite naudotis šia transporto priemone tik asmenims, kuriems yra 16 metų arba
vyresniems, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jeigu vešite keleivius krovinių skyriuje.
KAS GALI NUTIKTI
Rimti sužeidimai ar mirtis. Ši transporto priemonė nėra suprojektuota keleivių vežimui
krovinių skyriuje. Keleiviai gali iškristi iš transporto priemonės, jei juos vešite krovinių
skyriuje.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Neleiskite keleiviams sėdėti krovinių skyriuje. Taip pat, nebandykite įmontuoti sėdimų vietų
krovinių skyriuje.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jeigu naudositės šia transporto priemone viešojo naudojimo keliuose, gatvėse, ar
magistralėse.
KAS GALI NUTIKTI
Galite susidurti su kitomis transporto priemonėmis.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada nevažiuokite šia transporto priemone viešojo naudojimo keliais, gatvėse ar
magistralėse. Susipažinkite su valstybiniais ir vietiniais įstatymais bei taisyklėmis.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jeigu naudositės šia transporto priemone be šalmo,
akių apsaugos ir tinkamos aprangos.
KAS GALI NUTIKTI
Važiavimas be šalmo, akių apsaugos ir tinkamos
aprangos, padidina Jūsų galimybes rimtiems
sužalojimams ar mirties galimybę nelaimingo
atsitikimo atveju.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Visada dėvėkite saugumo reikalavimus atitinkantį ir
tinkamo dydžio šalmą.
Jūs taip pat turėtumėte dėvėti: Akių apsaugą arba
akinius
Pirštines
Ilgaaulius batus
Maikutę
ilgomis
rankovėmis
arba
striukę
Ilgas kelnes

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei vartosite alkoholį ar narkotikus prieš vairuojant šią transporto priemonę.
KAS GALI NUTIKTI
Alkoholio ar narkotikų vartojimas lėtina vairuotojo reakciją, neigiamai veikia regą ir klausą,
trukdo judesių koordinaciją tokiu būdu padidinant avarijos tikimybę.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada nevartokite alkoholio ar narkotikų prieš vairuojant.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei vairuosite neprisisegus saugos diržo.
KAS GALI NUTIKTI
Rimti sužeidimai ar mirtis. Keleiviai gali susižeisti į objektus esančius transporto priemonės
salone, iškristi iš transporto priemonės manevruojant, arba būti suspausti nelaimingo
atsitikimo atveju.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
VISADA PRISISEKITE SAUGOS DIRŽĄ ir reikalaukite keleivių padaryti tą patį. Daugiau
informacijos apie saugos diržus, šalmą vairuotojui ir keleiviui rasite Valdymas/Priežiūra
dalyje.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei vairuosite tinkamai neuždarius durelių.
KAS GALI NUTIKTI
Rimti sužeidimai ar mirtis. Keleiviai gali susižeisti atsitrenkdami į objektus esančius kelyje, būti
suspausti transporto priemonės, ar iš jos iškristi nelaimingo atsitikimo atveju.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Neišimkite durelių ir nevairuokite su atidarytomis durelėmis. Įsitikinkite, kad tiek vairuotojo
tiek keleivio durelės yra saugiai uždarytos prieš vairuojant. Sėdėkite prisisegę saugos diržus,
su šalmu ir jokiu būdu nebandykite iškišti rankų, kojų, galvos ar kitų kūno dalių iš transporto
priemonės vidaus jai judant.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei bandysite iškišti rankas, kojas, galvą ar kitas kūno dalis iš transporto priemonės vidaus jai
judant.
KAS GALI NUTIKTI
Rimti sužeidimai ar mirtis. Keleivių kūno dalys gali susižeisti atsitrenkdami į objektus esančius
kelyje arba būti suspausti nelaimingo atsitikimo metu ar transporto priemonei apsivertus.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada neiškiškite rankų, kojų, galvos ar kitų kūno dalių iš transporto priemonės vidaus jai
judant. Sėdėkite prisisegę, su šalmu ir įsitikinkite, kad durelės uždarytos tinkamai. Laikykite
kojas tam specialiai pritaikytoje terpėje transporto priemonės viduje. Nebandykite transporto
priemonės sustabdyti kojų ar rankų judesiais. Jei jaučiate, jog transporto priemonė virsta,
laikykite kojas tvirtai ant transporto priemonės grindų, rankomis tvirtai įsikibkite vairą ir jokiu
būdu nebandykite iškišti rankų, kojų, galvos ar kitų kūno dalių iš transporto priemonės
vidaus.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei vairuosite viršydami greitį.
KAS GALI NUTIKTI
Galite prarasti transporto priemonės kontrolę ir padaryti avariją.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Visada laikykitės tokio greičio, kuris yra tinkamas tam tikrai kelio dangai, matomumui,
transporto priemonės apkrovai ir vairavimo sąlygoms.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei mėginsite važiuoti pakėlę priekinius ratus, šokinėti ar atlikinėti kitokius triukus.
KAS GALI NUTIKTI
Tai padidina nelaimingo atsitikimo tikimybę, pavyzdžiui, transporto priemonė gali apsiversti.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada nemėginkite važiuoti pakėlę priekinius ratus, šokinėti ar atlikinėti kitokius triukus.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei tinkamai neprižiūrėsite transporto priemonės ir neapžiūrėsite jos kiekvieną kartą prieš
važiuojant.
KAS GALI NUTIKTI
Tai padidina nelaimingo atsitikimo arba transporto priemonės gedimo tikimybę.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Transporto priemonę tinkamai apžiūrėkite ir įvertinkite jos būseną kiekvieną kartą prieš
važiuojant. Sekite transporto priemonės priežiūros ir laikymo procedūras bei tvarkaraščius
aprašytus šiame naudojimo ir priežiūros vadove.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei nesiimsite papildomų saugumo priemonių važiuojant nežinomoje vietovėje.
KAS GALI NUTIKTI
Galite užvažiuoti ant paslėptų uolų, iškilimų ar duobių. Galite prarasti transporto priemonės
kontrolę ir ji gali apvirsti.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Nežinomoje vietovėje važiuokite iš lėto ir būkite labai atsargūs. Būkite budrūs ir atkreipkite
dėmesį į besikeičiančią kelio dangą.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei nesiimsite papildomų saugumo priemonių važiuojant grublėta, slidžia ar duobėta trasa.
KAS GALI NUTIKTI
Galite prarasti transporto priemonės kontrolę ir ji gali apvirsti.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Nevažiuokite grublėta, slidžia ar duobėta trasa tol, kol neįgysite tam reikalingų įgūdžių
transporto priemonei suvaldyti. Visada būkite itin budrūs važiuodami tokiomis trasomis.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Jei nesiimsite saugumo priemonių posūkiuose: darysite posūkį staigiai ar agresyviai.
KAS GALI NUTIKTI
Galite prarasti transporto priemonės kontrolę. Gali įvykti susidūrimas, transporto priemonė
gali pavirsti šonu arba visiškai apsiversti.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Visada naudokitės patarimais aprašytais šiame naudojimo ir priežiūros vadove. Iš pradžių
išmokite atlikti posūkius važiuojant lėtai prieš mėginimus pasukti važiuojant greitai.
Nedarykite staigių ar agresyvių posūkių, tinkamai įvertinkite kelio dangos sąlygas bei savo
patirtį ir įgūdžius. Žr. Valdymas/Priežiūra dalį šiame naudojimo ir priežiūros vadove dėl
išsamesnės informacijos, kaip teisingai atlikti posūkius ant skirtingos kelio dangos tipų: ant
kalvų, smėlio, ledo, purvo ir vandenyje.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas stačia įkalne.
KAS GALI NUTIKTI
Važiuojant stačia įkalne tikimybė transporto priemonei apvirsti yra didesnė nei važiuojant
lygiu arba mažai kalvotu paviršiumi.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada nevažiuokite per daug stačia įkalne. Prieš važiuojant stačia įkalne pasipraktikuokite
ant mažesnių kalnelių.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas be apsauginio rėmo (ROPS).
KAS GALI NUTIKTI
Rimti sužeidimai arba mirtis.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada nevažiuokite su transporto priemone, kuriai būtų nuimtas
apsauginis rėmas (ROPS).

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Netinkamas važiavimas nuokalne.
KAS GALI NUTIKTI
Neatsargus važiavimas nuokalne gali atimti kontrolę, sukelti pasvyrimą ir apsivertimą.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Visada naudokitės patarimais aprašytais šiame naudojimo ir priežiūros vadove.
Apžiūrėkite ir įvertinkite trasos sudėtingumą prieš važiuodami nuokalne.
Niekada nevažiuokite nuokalne dideliu greičiu.
Nesileiskite nuokalne stačiu kampu, nes transporto priemonė gali smarkiai palinkti į vieną
pusę.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Neatsargus važiavimas įkalne.
KAS GALI NUTIKTI
Neatsargus važiavimas įkalne gali atimti kontrolę, sukelti pasvyrimą ir apsivertimą.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Visada naudokitės patarimais aprašytais šiame naudojimo ir priežiūros vadove.
Apžiūrėkite ir įvertinkite trasos sudėtingumą prieš važiuodami įkalne.
Niekada nevažiuokite įkalne slidžia ar minkšta kelio danga.
Nebandykite staigiais judesiais atidaryti droselinės sklendės arba perjungti pavaros.
Transporto priemonė gali apvirsti.
Niekada nevažiuokite įkalne dideliu greičiu. Kalno viršuje gali būti kliūtis, kita transporto
priemonė ar netgi žmogus, kurių važiuodami įkalne dideliu greičiu nepastebėsite.
VISADA APLENKITE ĮKALNES IR NUOKALNES, KURIŲ STATUMAS YRA DIDESNIS NEI 15°.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Posūkių darymas važiuojant įkalne.
KAS GALI NUTIKTI
Posūkių darymas važiuojant įkalne gali atimti kontrolę, sukelti pasvyrimą ir apsivertimą.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Nebandykite apsisukti tol, kol važiuojate įkalne. Reikalui esant, važiuokite labai lėtai ir
sustokite, jei pajusite, kad transporto priemonė virsta.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Stovinėjimas, važiavimas atbulomis, arba netinkamas stumimas įkalne.
KAS GALI NUTIKTI
Transporto priemonė gali apvirsti.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Pasirinkite tinkamą pavarą ir pastovų greitį važiuojant įkalne.
Jeigu transporto priemonė prarado greitį: paspauskite stabdžio pedalą.
Jeigu transporto priemonė pradėjo ridentis atgal: paspauskite stabdžio pedalą. Transporto
priemonei pilnai sustojus, įjunkite stovėjimo (Park) pavarą.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Neatsargus važiavimas kliūčių ruožu.
KAS GALI NUTIKTI
Neatsargus važiavimas kliūčių ruožu gali atimti kontrolę arba sukelti susidūrimą. Transporto
priemonė gali apsiversti.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Apžiūrėkite nežinomą vietovę ir joje esančias kliūtis prieš važiuojant.
Niekada nebandykite važiuoti per didelės kliūtis, tokias kaip dideli akmenys ar nuvirtę
medžiai.
Visada naudokitės nurodymais surašytais šiame naudojimo ir priežiūros vadove, kai
važiuojate per kliūtis.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Neatsargus važiavimas atbulomis.
KAS GALI NUTIKTI
Galite atsitrenkti į kliūtį ar žmogų esantį už Jūsų, tokiu būdu patirti rimtus ar net mirtinus
sužalojimus.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Prieš važiuodami atbulomis, būtinai įsitikinkite ar už Jūsų nėra kliūčių ar žmonių. Kai
įsitikinote, kad važiuoti saugu, darykite tai iš lėto.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Šliuožimas arba slydimas.
KAS GALI NUTIKTI
Galite prarasti transporto priemonės kontrolę.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Išmokite saugiai kontroliuoti transporto priemonę slydimo ar šliuožimo situacijose
važiuodami nedideliu greičiu ir ant lygių paviršių.
Būkite labai atsargūs ir ant slidaus paviršiaus, tokio kaip ledas, važiuokite lėtai ir venkite
slydimo.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Viršyta nustatyta transporto priemonės apkrova arba neteisingas krovinio vežimas.
KAS GALI NUTIKTI
Transporto priemonės kontroliavimas gali tapti sudėtingas ir gali įvykti avarija.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada neviršykite nustatytos transporto priemonės apkrovos.
Krovinys turėtų būti tinkamai paskirstytas ir pririštas. Sumažinkite greitį ir naudokitės
instrukcijomis veždami krovinį ar tempdami priekabą. Palikite vietos stabdymo keliui.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas per gilų arba sraunų vandens telkinį.
KAS GALI NUTIKTI
Padangos yra didelio tūrio ir dėl polinkio į plūduriavimą giliame vandenyje negalėsite išlaikyti
sukibimo.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Niekada nevažiuokite srauniu vandeniu arba jei vandens lygis yra aukštesnis už dugno lygį.
Atminkite, kad šlapi stabdžiai gali įtakoti stabdymą. Patikrinkite stabdžius išvažiavę iš
vandens. Jei būtina, kelis kartus nuspauskite stabdžius, kad pradžiūtų kaladėlės.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas su netinkamomis padangomis arba su per mažu, netolygiai paskirstytu oro slėgiu
padangose.
KAS GALI NUTIKTI
Netinkamos padangos arba padangos su per mažu, netolygiai paskirstytu oro slėgiu
padangose gali atimti kontrolę ir sukelti avariją.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Visuomet naudokite nurodyto tipo ir dydžio padangas. Žiūrėkite į specifikacijų lentelę
tinkamo padangų slėgio. Visuomet palaikykite tinkamą slėgį padangose.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas su netinkamomis transporto priemonės modifikacijomis.
KAS GALI NUTIKTI
Neteisingas prietaisų įdiegimas ar modifikacija gali sukelti pakitimus transporto priemonės
valdyme ir kai kuriose situacijose privesti prie nelaimingo atsitikimo.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Nebandykite įdiegti netinkamų prietaisų ar įrangos norėdami patobulinti šią transporto
priemonę. Visos dalys, prietaisai ir aksesuarai įdiegiami šiai transporto priemonei turi būti
sukurti Arctic Cat ir pritaikyti būtent šiai transporto priemonei. Jeigu turite klausimų,
susisiekite su Arctic Cat atstovu.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas su įjungtu ratų diferencialo blokavimu.
KAS GALI NUTIKTI
Manevravimas ir valdymo charakteristikos skirsis, kai diferencialas yra blokuotas. Prarastas
valdymas gali sukelti rimtus sužeidimus ar mirtį.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Diferencialo blokavimas skirtas naudoti minimalaus sukibimo atveju. NIEKADA NEVIRŠYKITE
16 km/val. kai diferencialo blokavimas yra įjungtas.
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ĮSPĖJIMAI

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas per storą ar aštrų mediena, nuolaužomis, šakomis arba akmenimis nusėtą
paviršių.
KAS GALI NUTIKTI
Rimti ar mirtini sužalojimai. Kelyje esančios kliūtys, tokios kaip nuolaužos, mediena,
akmenys, gali sužeisti keleivius. Bandymas pervažiuoti tokias kliūtis gali atimti kontrolę.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Būkite atsargūs. Važiuokite lėtai. Dėvėkite visą rekomenduojamą apsauginę aprangą, detaliai
aprašytą šiame naudojimo ir priežiūros vadove. Kai tik įmanoma, stenkitės išvengti važiavimo
per kliūtis, tokias, kaip nuolaužos, nuvirtę medžiai ar akmenys. Venkite aštrių šakų, uolų,
akmenų ar kitų didelių kliūčių, kurios galėtų sužeisti keleivius arba apgadinti transporto
priemonę.

DĖMESIO
GALIMAS PAVOJUS
Važiavimas su keleiviais, kurių ūgis neatitinka transporto priemonės saugumo reikalavimų.
KAS GALI NUTIKTI
Transporto priemone gali važiuoti tik tinkamo ūgio keleiviai. Iškritus iš judančios transporto
priemonės galima sunkiai susižeisti ar mirti.
KAIP IŠVENGTI PAVOJAUS
Keleiviai turi pilnai padėti abi pėdas ant grindų, visa nugara atsiremti į sėdynės atlošą ir laikyti
tam skirtose vietose.
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ANTRA DALIS – VALDYMAS/PRIEŽIŪRA

Techniniai duomenys
VARIKLIS
Tipas
Keturtaktis/skysčiu aušinamas
Skersmuo x Taktas
92 mm x 71.6 mm
Galia
951 kub.cm
Žvakė
NGK CPR8E
Žvakės tarpas
0.5-0.6 mm
Stabdžiai
Hidrauliniai diskiniai, 4 ratų diskai.
VAŽIUOKLĖ
Ilgis
304.8 cm
Aukštis
167 cm
Plotis
162.6 cm
Pakabos eiga (priekis)
43.2 cm
Pakabos eiga (galas)
45.7 cm
Priekinės padangos
26 x 9R14
Galinės padangos
26 x 11R14
Padangų slėgis
0.84 kg/cm2
ĮVAIRŪS
Sausas svoris (apytiksliai)
616 kg
Pilnai pakrautos trans. priemonės masė
975 kg
Kuro bakas
33.3 L
Radiatoriaus talpa
3.3 L
Diferencialo talpa
275 ml
Galinės pavaros
250 ml
Alyvos talpa
2.6 L
Kuras (rekomenduojamas)
95 bešvinis
Variklio tepalas
Arctic Cat ACX All Weather (sintetinis)
Priekinio/galinio diferencialo tepalas
SAE patvirtintas 80W-90 Hypoid
Galinės apšvietimo/stabdžių lemputės
LED didelio intensyvumo
Žibintų lemputės
LED didelio intensyvumo
Starteris (užvedimo jungiklis)
elektrinis
Arctic Cat pasilieka teisę keisti bei tobulinti produktą ir pakeisti techninius duomenis be įspėjimo.
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Transporto Priemonės Valdymas

Prieš užvedant transporto priemonę būtina patikrinti:
Detalė

Pastabos

Stabdžių sistema

Patikrinkite, ar pedalas laikosi tvirtai.
Patikrinti, ar skysčių lygis pakankamas.
Patikrinkite, ar nėra skysčių nutekėjimo.

Valdymas

Vairas turėtų sukiotis be trukdžių, tačiau ne per daug laisvai.
Pasirinkite stovėjimo pavarą.
Akceleratorius turėtų laisvai sugrįžti į tuščios eigos poziciją.

Skysčiai

Aušinamojo skysčio lygis siekia radiatoriaus kaklelio apačią.
Patikrinkite alyvos lygį.
Degalų bakas užpildytas rekomenduojamos rūšies benzinu.
Priekinis/galinis diferencialas turėtų būti tinkamame lygyje.
Patikrinkite, ar nėra skysčių nutekėjimo.
Trauklės ir lankstai tvarkingi.
Patikrinkite, ar iš vairo kolonėlės neteka skysčiai.
Kairė ir dešinė pusės apkrautos vienodai.
Detalės yra švarios.
Patikrinkite, ar priekinės tolimosios/artimosios šviesos išjungtos (OFF).
Patikrinkite, ar užpakaliniai žibintai, raudonosios šviesos išjungti (OFF).
Patikrinkite, ar varomųjų ratų pasirinkimo jungtis nustatyta ties dviejų
varomųjų ratų režimu (2WD).

Pakaba

Šviesos/Jungikliai

Oro filtras

Vamzdeliuose neturėtų būti purvo.
Įsitikinkite, kad vamzdelių sistemoje nėra skylių ar įplyšimų.

Padangos/Ratai

Padangos tinkamai pripūstos, patikrinkite padangų atraminio paviršiaus
nusidėvėjimą.
Įsitikinkite, kad padangose nėra įpjovimų ar įplyšimų.
Užtikrinkite, kad ratas pritvirtintas prie stebulės, o stebulė tvirtai laikosi
prie rato guolio.
Įsitikinkite, kad ratlankiai nesulenkti ir neįtrūkę.
Įsitikink, kad ratas tvirtai susuktas.
Patikrinti jų būklę ir veikimą, prieš naudojimą tinkamai sureguliuokite.

Saugos diržai/Apsaugos
Sraigtai, veržlės, varžtai

Užtikrinkite, kad nebūtų atsilaisvinusių sraigtelių ar veržlių, jei reikia –
prisukite ir sutvirtinkite.
Patikrinkite užraktus, apsauginį rėmą.
Patikrinkite variklio gaubtuvą ir sėdynes.
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Pavarų keitimas

Transporto priemonės valdymas

Transporto priemonėje įtaisyta nuolat kintanti
transmisija (CVT) kartu su dvigubos sankabos
transmisija su atbuliniu ir stovėjimo režimu.

Transporto priemonės užvedimas

Visada pradėkite ant lygaus paviršiaus, horizontalioje
padėtyje. Apsinuodijimas anglies monoksidu gali būti
mirtinas, todėl įjungtą transporto priemonę laikykite
atvirame ore.

Norėdami pakeisti pavarą, sekite procedūrą:
Pastaba: nuolat kintančia transmisija (CVT) yra
pilnai automatinė ir keičiasi kartu su variklio sūkiais ir
apkrova.

Norėdami pradėti, sekite procedūrą:

1. Norėdami iš stovėjimo pavaros pereiti į aukštesnę
pavarą, pavarų svirtį stumkite į priekį, pereidami pro
atbulinę ir neutralią pavaras, kol matuoklyje pamatysite
raidę “H” .

1. Įlipkite į transporto priemonę ir atsisėskite;
užsisekite saugos diržą ir padėkite užsisekti diržus
kitiems keleiviams. Užsidėkite apsauginį šalmą ir
paprašykite keleivių padaryti tą patį. Įsitikinkite,
kad durys saugiai ir tvirtai uždarytos.

ĮSPĖJIMAS
Iškritę iš judančios transporto priemonės galite sunkiai
ar mirtinai susižeisti. Prieš vairuodamas transporto
priemonę visada užsisekite saugos diržus ir
užtikrinkite, kad keleivių saugos diržai yra tinkamai ir
saugiai užsegti.
2. Pasirinkite stovėjimo pavarą (Park).
3. Nuspauskite stabdžių pedalą.
4. Laikrodžio rodyklės kryptimi pasukite užvedimo
jungiklį iki START pozicijos. Kai variklis užsiveda,
atleiskite iki RUN pozicijos. Nedidinkite variklio
sūkių ir greičio (RPM) daugiau, nei leidžia neutrali
padėtis.

2. Norėdami iš aukštesnės pavaros pereiti į žemenę,
pavarų svirtį viena pozicija stumkite į priekį, kol
matuoklyje pamatysite raidę “L” .

DĖMESIO
Jei padidinsite variklio sūkius (RPM) būdami stovėjimo
pavaroje, sugadinsite variklio diržą.

DĖMESIO
Nesukite starterio ilgiau nei 8 sekundžių, jei variklis
nepasileidžia, nes tokiu būtų būtu rizikuojate jį
perkaitinti. Jei motoras neužsiveda, prieš bandydami
dar kartą, palaukite 15 sekundžių ir leiskite motorui
atvėsti.

Pastaba:

Aukšta pavara skirta kasdieniam
vairavimui ir nedidelių svorių vežimui. Žema pavara
skirta vežti dideliems svoriams ir transporto priemonių
vilkimui. Palyginus su aukšta pavara, žema pavara

5. Leiskite varikliui sušilti.
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pasižymi mažesniu greičiu ir didesniu ratų sukimo
momentu.

5. Norėdami pereiti į stovėjimo pavarą, pavarų svirtį
patraukite atgal, kol matuoklyje užsidegs (P) ir (P)
pasirodys skaitiklio pavaros pozicijos indikatoriuje.
Transporto Priemonės Vairavimas

DĖMESIO
Važiuodami šlapiu ir nelygiu paviršiumi, vilkdami,
stumdami didelius svorius ar plūgą, visada rinkitės
žemesnę pavarą. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite
pažeisti V-diržą ar kitas susijusias sistemos detales.

Kai variklis sušyla, transporto priemonė yra paruošta
važiavimui.
1. Kol variklis dirba tuščiąja eiga, koja nuspaudę stabdžio
pedalą įjunkite stabdį; tada naudodami pavarų svirtį
pasirinkite norimą pavarą ir/arba kryptį.

3. Norėdami pasirinkti atbulinę pavarą iš stovėjimo
pozicijos, pavarų svirtį pastumkite viena pozicija į priekį,
kol matuoklyje pamatysite raidę “R”.

2. Paleiskite stabdžio pedalą ir paspauskite akceleratorių
tam, kad palaipsniui padidintumėte galią ir pradėtumėte
judėti.
3. Norėdami sulėtinti arba sustoti, paleiskite
akceleratorių ir nuspauskite stabdžio pedalą tiek, kiek
reikia pasiekti norimą greitį ar sustabdyti transporto
priemonę.

Stabdymas/Sustojimas
Norėdami sustoti sklandžiai, visada pasilikite
pakankamai vietos ir laiko. Kartais greitas sustojimas
gali būti neišvengiamas, todėl būkite visada pasiruošę.
Nepriklausomai nuo to, ar stabdote greitai, ar lėtai,
sekite šia procedūrą:

4. Norėdami pasirinkti neutralią pavarą iš stovėjimo
pavaros, pavarų svirtį dviem pozicijomis pastumkite į
priekį, kol matuoklyje pamatysite raidę “N”.

1. Paleiskite akceleratorių; norėdami pradėti stabdyti,
nuspauskite kojinio stabdžio pedalą.
2. Jei ratai rakinasi, sekundei atlaisvinkite stabdį ir dar
kartą nuspauskite pedalą. Ant nestabilaus paviršiaus,
pavyzdžiui ledo, purvo ar žvyro, ritmingai spaudykite
stabdžio pedalą greitu tempu.
3. Niekada neperkraukite stabdžio. Net nedidelis
spaudimas, laikomas ilgesnį laiką, apkrauna stabdžio
mechanizmą. Dėl šios priežasties gali perkaisti stabdžio
skysčiai.

DĖMESIO
Prieš bandydami pereiti iš aukštos pavaros į žemą (ir
atvirkščiai) arba iš atbulinės pavaros į stovėjimo,
visada pilnai sustokite. Pavarą keiskite tik važiuodami
lygiu paviršiumi arba naudokite stabdį.

ĮSPĖJIMAS
Intensyvus pakartotinis hidraulinio stabdžio didelio
greičio sąlygomis naudojimas sukels stabdžio skysčio
perkaitimą ir pirmalaikį stabdžio diskų susidėvėjimą,
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Jeigu Jūsų transporto priemonė atliekant posūkį slysta į
šoną, sukite vairą slydimo kryptimi. Be to, venkite
staigaus stabdymo ar greitinimo, kol neatgausite
transporto priemonės krypties kontrolės.

kuris gali nulemti netikėtą stabdžių gedimą.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik Arctic Cat rekomenduojamą stabdžių
skystį. Niekada nepakeiskite ir nemaišykite keleto
rūšių stabdžių skysčių. Šio nurodymo nesilaikymas gali
sąlygoti stabdžių gedimą. Prieš kiekvieną važiavimą
patikrinkite stabdžių skysčio lygį ir stabdžio kaladėlių
nusidėvėjimą. Stabdžių gedimas gali sukelti rimtus
sužalojimus ir mirtį.

Darydami posūkius būkite itin atsargūs: nesukite vairo
per daug ir per greitai – galite prarasti kontrolę arba
apsiversti. Didelis greitis, agresyvus vairavimas, staigūs
manevrai net lygiame kelyje, atvirose erdvėse gali
atimti kontrolę, sukelti pasvyrimą ir apsivertimą.
Nelygus paviršius, šiurkšti, slidi kelio danga, minkšti ir
išgrįsti paviršiai posūkio metu sukelia kontrolės
praradimo ir apsivertimo pavojų. Netvirto ar minkšto
paviršiaus sąlygomis, pasilikite daugiau laiko ir
atstumo atlikti posūkius ir sulėtinkite.

Transporto Priemonės Parkavimas
Norėdami transporto priemonę pastatyti, turite sekti
aukščiau pateiktas rekomendacijas dėl stabdymo.
Tolesni nurodymai:
1. Kai transporto priemonė sustoja,
stovėjimo pavarą; tada išjunkite variklį.

Važiavimas Įkalne
Įkalne visada važiuokite tiesia kryptimi ir venkite kalvų,
kurių pakilimo kampas yra didesnis nei 15°.

pasirinkite

1. Abi rankas laikykite ant vairo.
2. Jei norite parkuotis ant kalvos, užblokuokite ratus
šlaito pusėje.

2. Prieš pradedant kilti, padidinkite padangų sukibimą
pasirinkdami žemą pavarą ir keturių varomųjų ratų
režimą; laipsniškai spauskite akceleratorių ir išlaikykite
nuolatinį greitį.

Pagrindiniai Posūkiai
Vairavimas reikalauja mažiausiai pastangų, kai
naudojatės dviejų varomųjų ratų režimu (2WD). Keturių
ratų režimas (4WD) reikalauja daugiau pastangų.
Daugiausiai pastangų reikia naudojantis keturių ratų
režimu, kai diferencialas yra užrakintas (LOCK).

ĮSPĖJIMAS
Nebandykite apsisukti tol, kol važiuojate įkalne.

Pasirinkę LOCK poziciją, niekada neviršykite 16 km/val.
Prieš pradedant apsisukimą, visada sumažinkite greitį.
Paprasčiausia apsisukimo technika yra važiuoti lėtai ir
palaipsniui pritaikyti vairo sukimo intensyvumą prie
kelio dangos. Nepaisant kelio dangos kokybes, niekada
nedarykite staigių apsisukimų.

ĮSPĖJIMAS
Nesilaikydami važiavimo įkalne taisyklių galite prarasti
kontrolę ir mirtinai susižeisti.
Būkite ypatingai
atsargūs, važiuodami kalnuotais keliais.

3. Jei transporto priemonė važiuojant įkalne užstringa,
paspauskite stabdžio pedalą, įjunkite atbulinę pavarą ir
lėtai važiuokite žemyn. Būdami įkalnėje nebandykite
apsisukti.

Norėdami detalesnės informacijos, žiūrėkite į toliau
sekančius poskyrius: Važiavimas Įkalne, Važiavimas
Nuokalne, Vairavimas Nuokalne, Važiavimas Kliūčių
Ruožais, Važiavimas Atbulomis, Kelio Kirtimas.
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VISADA APLENKITE ĮKALNES IR NUOKALNES, KURIŲ
STATUMAS YRA DIDESNIS NEI 15°.

1. Sustabdykite transporto priemonę ir įjunkite stabdį.
Išlipkite ir atidžiai įvertinkite kliūtį, atsižvelgiant į tai,
kaip į kliūties ruožą įvažiuosite ir kaip išvažiuosite. Jei
manote, kad kliūtį galite įveikti, saugiai įvykdykite planą.
Pasirinkite keturių varomųjų ratų režimą.
Pastaba: Gali būti naudinga pasirinkti diferencialo
LOCK poziciją, tačiau šis žingsnis pareikalaus didelių
vairavimo pastangų.

Važiavimas Nuokalne

2. Priartėkite prie kliūties kiek įmanoma arčiau,
išlaikydami 90° padėtį tam, kad minimizuotumėte
transporto priemonės pasvyrimą.

Atsidūrę nuokalnėje visada važiuokite tiesiai ir venkite
nuokalnių, kurių statumas didesnis nei 15°.

3. Stenkitės išlaikyti optimalų greitį: pakankamai lėtą,
kad neprarastumėte kontrolės, bet pakankamai greitą,
kad neprarastumėte varomosios jėgos.

1. Abi rankas laikykite ant vairo.
2. Prieš leisdamiesi pasirinkite žemą pavarą, tokiu būtu
varikliui suteikdami maksimalią stabdymo galimybę.
Važiuodami nuokalne nenaudokite keturių varomųjų
ratų režimo. Variklio stabdžiai gali sukelti priekinių ratų
slydimą, sumažindami vairo kontrolę.

4. Naudokite tik tiek galios, kiek reikia įveikti kliūtį, bet
pasilikite pakankamai laiko prisitaikyti prie pasikeitusių
sąlygų. Lėtai praslinkite pro kliūtį.

ĮSPĖJIMAS

Pastaba: Stabdžius naudokite mažiausiu
intensyvumu, reikalingu išlaikyti mažą greitį.

Atsitrenkę į paslėptą kliūtį galite mirtinai susižaloti.
Važiuodami nepažįstamose vietovėse sumažinkite
greitį.

ĮSPĖJIMAS
Nebandykite apsisukti tol, kol važiuojate nuokalne.

Pastaba: Jei turite bent menkiausių abejonių dėl Jūsų
sugebėjimo saugiai kirsti kliūtį, turėtumėt apsisukti, jei
paviršius lygus ir turite užtektinai vietos, arba važiuoti
atbulai iki tol, kol rasite lengvesnį kelią.

ĮSPĖJIMAS
Važiuodami nuokalne galite prarasti transporto
priemonės kontrolę ir rimtai ar mirtinai susižaloti.
Niekada nevažiuokite nuokalne dideliu greičiu.
Važiuodami kalnuotu paviršiumi būkite ypatingai
atsargūs.

Važiavimas Atbulomis
Kai važiuojate atbulomis, venkite staigių posūkių ir važiavimo
nuokalne. Naudodami atbulinę pavarą laikykitės šių nurodymų;
1. Atsitraukite lėtai, nes matyti, kas yra už Jūsų, yra sunku.

Važiavimas Kliūčių Ruožu

Pastaba: Venkite staigaus stabdymo, kol važiuojate
atbulomis.

Susidūrimas su kliūtimis kelyje gali būti itin pavojingas.
Užkliuvimas visada kelia transporto priemonės
susvyravimo grėsmę. Jei kliūties negalite išvengti,
laikykitės šių rekomendacijų:

2. Jei įmanoma, patariama paprašyti keleivių įdėmiai
stebėti, kas dedasi už Jūsų, kol važiuojate atbulomis.
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3. Jei nesate tikras dėl situacijos, pasirinkite stovėjimo
pavarą, išlipkite iš transporto priemonės ir vizualiai
įvertinkite situaciją.

3. Kirsti kelią netoli aklo kampo ar sankryžos yra labai
pavojinga. Jei įmanoma, venkite tokių situacijų.
4. Važiuokite tiesiai per kelią į kitą jo pusę.

Šliuožimas ir Slydimas

5. Turėkite omenyje, kad bekertant kelią ši transporto
priemonė gali pastrigti. Pasilikite sau užtektinai laiko
pasišalinti nuo kelio.

Jei prarandate kontrolę įvažiavus į smėlį, ledą, purvą ar
vandenį, laikykitės šių nurodymų:

6. Turite laikytis prielaidos, kad kitos transporto
priemonės negali Jūsų matyti, arba jeigu ir mato,
neturės sugebėjimo nuspėti Jūsų veiksmų.

1. Pasukite vairą slydimo kryptimi.
2.Patraukite koją nuo stabdžio pedalo iki tol, kol
pasieksite saugų paviršių.

7. Kai kuriose vietose kirsti viešuosius kelius yra
nelegalu. Pasidomėkite vietiniais įstatymais.

3. Sustokite ir įjunkite keturių varomųjų ratų režimą.

Važiavimas Šalto Oro Sąlygomis
Važiavimas per vandenį

Pastaba: patikrinkite, kad visos kontrolinės svirtys

laisvai juda. Įsitikinkite, kad transporto priemonės
dugnas nepadengtas ledu ir sniegu.

Ši transporto priemonė gali būti naudojama tik tada, kai
vandens lygis neviršija dugno. Niekada nevažiuokite per
greitai tekančią upę. Šios transporto priemonės
padangos yra didelio tūrio ir dėl polinkio į plūduriavimą
giliame vandenyje negalėsite išlaikyti sukibimo.

ĮSPĖJIMAS
Jūsų saugumo tikslais, ypatingai svarbu vilkėti
tinkamus, nuo šalčio gerai apsaugančius drabužius,
atsižvelgiant į žemiausią tikėtiną temperatūrą.

1. Patikrinkite vandens gylį ir srovės stiprumą, ypač jei
negalite matyti vandens dugno. Taip pat patikrinkite, ar
vandenyje nėra paslėptų kliūčių, tokių kaip akmenys ar
rąstai.

1.Pasirinkite neutralią transmisijos pavarą, pavažinėkite
pirmyn ir atgal - patikrinkite, ar ratai laisvai sukasi. Jei
transporto priemonė nejuda, gali būti, kad ratai prišalo
prie žemės arba stabdžiai prišalo prie diskų.

2. Važiuokite lėtai, tačiau išlaikykite varomąją jėgą.
3. Įsitikinkite, kad kitoje vandens telkinio pusėje galėsite
laisvai išvažiuoti.

2. Jei padangos prišalusios prie žemės, užpilkite šilto
vandens ir ištirpdykite ledą.

4. Ištyrinėję vandenį, trumpam įjunkite stabdžius tam,
kad įsitikintumėte jų veikimu.
Pastaba: Lengvas pedalo paspaudimas ar greitas
ritmingas stabdžių spaudinėjimas padės greičiau
nudžiovinti stabdžius.

DĖMESIO

Kelio Kirtimas

Prieš sėdant į transporto priemonę rankiniu būdu
pajudinkite transporto priemonę pirmyn ir atgal,
užtikrindami, kad visi ratai laisvai sukasi.

Jei jums prireikė kirsti kelią arba greitkelį, sekite šias
rekomendacijas.
1. Visiškai sustokite šalikelėje.
2. Apsižvalgykite į abi kelio puses.
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3. Jei stabdžiai užšalę, norint juos atšildyti naudokite
tam skirtą šildymo įrenginį.

DĖMESIO
Niekada nebandykite išlaisvinti užšalusių stabdžių,
pilant ant stabdžių diskų ir korpuso šiltą vandenį.

Pastaba: Kai stabdžiai atšyla, juos nudžiovinkite

keletą kartų juos lėtai bevažiuojant nuspaudus.
Pastaba: Po važiavimo per vandenį, purvą ar sniegą

labai svarbu prieš pastatant transporto priemonę
stabdžius nudžiovinti.

ĮSPĖJIMAS
Važiuokite lėtai ir būkite ypatingai atsargūs
važiuodami sniegu ar ledu padengta kelio danga.
Būkite budrus, kad galėtumėte tinkamai įvertinti
besikeičiančias sąlygas.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite užšalusio vandens telkinio
paviršiumi. Transporto priemonė gali įlūžti ir sukelti
mirtinus sužalojimus.

4. Prieš važiuojant snieguotais ar ledu padengtais
keliais, lėtu greičiu pasitreniruokite atviroje sniegu arba
ledu padengtoje vietoje.
5. Atkreipkite dėmesį, kaip transporto priemonė
reaguoja į vairavimą ir stabdymą.
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Bendroji Informacija
Transporto Priemonės Identifikacija

Su transporto priemone gaunate du raktus. Atsarginį
raktą laikykite saugioje vietoje. Ant abiejų raktų
įspaustas transporto priemonės identifikacijos numeris.
Šio numerio jums reikės, jei norėsite užsisakyti rakto
kopiją.

Ši transporto priemonė turi du identifikacinius
numerius: Transporto Priemonės Identifikacijos Numerį
(VIN) ir Variklio Serijinį Numerį (ESN).
VIN galite rasti ant viršutinės priekinio kairės pusės
rėmo vamzdžio dalies virš kairiojo priekinio rato.

Valdymo priemonių Išsidėstymas ir
Funkcijos
Užvedimo jungiklis
Užvedimo jungiklis turi tris pozicijas.

ESN rasite ant kairės užpakalinės
pusės.

viršutinio karterio
OFF pozicija — Visi elektriniai prietaisai yra išjungi,
išskyrus transporto priemonės priedus, aksesuarus.
Variklis šioje pozicijoje neveiks. Raktą galite ištraukti.

Šį numerį turėsite įrašyti pateikdami paraišką dėl
gaminio garantijos. Arctic Cat neteikia jokios garantijos
transporto priemonėms, kurių VIN arba ESN panaikinti
arba bet kokiu atveju apgadinti.

Pastaba: Transporto priemonės priedus maitina

baterija.

Visada pateikite savo vardą, VIN ir ESN, kai bandysite
užmegzti kontaktą su autorizuotu Arctic Cat platintoju
dėl transporto priemonės dalių, paslaugų, aksesuarų ar
garantijos.

RUN pozicija — Užvedimo grandinė yra užbaigta ir
variklis gali veikti. Šioje pozicijoje rakto ištraukti
negalite.
START pozicija — Užvedimo grandinė yra užbaigta ir
starteris yra užimtas. Kai raktą paleisite, jis sugrįš į RUN
poziciją. Šioje pozicijoje rakto ištraukti negalite.

Jei turi būti pakeistas visas motoras, dėl reikiamos
registracijos informacijos paprašykite platintojo
informuoti Arctic Cat.

Pastaba: Ši transporto priemonė turi apsauginius
užsirakinimo jungiklius, kurie neleidžia starterio
motorui aktyvuotis, kai pavarų dėžė nustatyta pavaros
režimu.

Užvedimo raktas

Norėdami užvesti starterio motorą, kai transmisija
nėra nustatyta stovėjimo ar neutraliu režimu,
nuspauskite ir palaikykite stabdžio pedalą.

Pavarų svirtis
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Ši transporto priemonė turi dvigubos sankabos
automatinę transmisiją su atbuline ir stovėjimo pavara.
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Varomųjų ratų pasirinkimo jungtis

ĮSPĖJIMAS
Diferencialo blokavimas skirtas naudoti minimalaus
sukibimo atveju. NIEKADA NEVIRŠYKITE 16 km/val. kai
diferencialo blokavimas yra įjungtas. Manevravimas ir
valdymo charakteristikos skirsis, kai diferencialas yra
blokuotas. Prarasta valdymas gali sukelti rimtus
sužeidimus ar mirtį.

Stabdis
Stabdžio pedalas yra vienintelė priemonė stabdyti ir jis
turi būti naudojamas visuomet, kai reikia stabdyti.

Šis jungiklis leidžia eksploatuoti transporto priemonę
dviejų varomųjų ratų (galinių) rėžimu arba keturių
varomųjų ratų rėžimu, taip pat pasirinkti mechaniškai
blokuoti diferencialą ir galią paskirstyti vienodai abiems
priekiniams ratams. Dviejų varomųjų ratų rėžimas yra
pakankamas važiuojant plokščiu, sausu, kietu
paviršiumi. Situacijose, kai papildomas sukibimas yra
reikalingas, keturių varomųjų ratų rėžimas yra teisingas
pasirinkimas.
Norint pasirinkti dviejų varomųjų ratų rėžimą (2WD),
nuspauskite svirtį apačioje. Norint pasirinkti keturių
varomųjų ratų rėžimą (4WD), pastatykite svirtį viduryje.
Norint aktyvuoti diferencialo blokavimą (LOCK), švelniai
atitraukite svirties slankiklį žemyn ir nuspauskite svirtį į
priekį.

Stabdį naudokite paspausdami stabdžio pedalą žemyn.

Vairaračio pakėlimo svirti
Patraukite svirtį, kuri yra ant vairo stebulės, ir
nustatykite vairaratį į norimą padėtį, tuomet paleiskite
svirtį ir įsitikinkite, kad vairaratis saugiai įsitvirtino
naujoje padėtyje.

ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad vairaratis saugiai įsitvirtino naujoje
padėtyje, prieš pradėdami važiuoti. Neįtvirtintas
vairaratis gali sukelti kontrolės praradimą.

DĖMESIO

Saugos diržų indikatorius

Nebandykite įjungti arba išjungti priekinių ratų
diferencialo blokavimo transporto priemonei judant.
 Pastaba: kai diferencialas yra blokuotas, LOCK
simbolis užsidegs LCD ekrane.

Kiekvieną kartą įjungus degimą, spidometre 8-10
sekundžių įsižiebs indikatorius, primenantis keleiviams
prisisegti saugos diržus.
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Naudokite priekinių šviesų jungiklį, norint įjungti ilgąsias
ar trumpąsias šviesas. Kai jungiklis yra pozicijoje HI, bus
įjungtos ilgosios šviesos. Kai jungiklis yra LO pozicijoje,
bus įjungtos trumposios šviesos.

Atbulinės eigos rankinis reguliavimas
Ši transporto priemonė turi atbulinės eigos greičio
ribotuvą. Jei papildomi sūkiai (RPM) reikalingi,
paspauskite ir laikykite rankinio reguliavimo jungiklį,
kuris yra centriniame skydelyje.

ĮSPĖJIMAS

 Pastaba: transporto priemonė turi būti keturių
varomųjų ratų (4WD) rėžime, kad veiktų rankinis
atbulinės eigos greičio reguliavimas.

Saugos diržų indikatorius yra tik priminimas ir
automatiškai išsijungs už 8-10 sekundžių. Indikatorius
neparodo, kad saugos diržai yra saugiai prisegti.
Vairuotojo atsakomybė yra užtikrinti, kad visi
transporto priemonės keleiviai yra saugiai atsisėdę,
užsisegę saugos diržus ir durys yra tinkamai uždarytos.
Iškritus iš judančios transporto priemonės galima
sunkiai susižeisti ar mirti.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nenaudokite rankinio atbulinės eigos greičio
reguliavimo, kol droselinė sklendė yra atidaryta, nes
galite prarasti kontrolę.

Akseleratoriaus pedalas

Stovėjimo indikatorius

Paspauskite žemyn akseleratoriaus pedalą, kad
padidintumėte variklio sūkius (RPM) ir transporto
priemonės greitį. Atleiskite akseleratoriaus pedalą, kad
sumažintumėte variklio sūkius ir greitį.

Stovėjimo indikatorius įsižiebs spidometre, kai pavara
perjungta į stovėjimo rėžimą (P).

 Pastaba: ši transporto priemonė turi variklio
sūkių (RPM) ribotuvą, kuris vėlina uždegimo laiką, kai
artėjama prie maksimalių sūkių. Kai suveikia variklio
sūkių ribotuvas, tai gali būti klaidingai suprasta, kaip
variklio uždegimo pertrūkiai.

Sėdynių užraktas
1. Norint nuimti sėdynę, pakelkite užrakto skląstį
(kuris yra sėdynės gale), tada pakelkite sėdynės galinę
dalį ir stumtelkite ją pirmyn.

Priekinių žibintų jungiklis

2. Norint įstatyti sėdynę į vietą, įstatykite priekinę
sėdynės daly į tam skirtus laikiklius ir tvirtai
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spauskite sėdynės galą žemyn. Sėdynė turi
automatiškai užsifiksuoti.

ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad sėdynės yra saugiai sumontuotos prieš
važiuodami. Nesaugiai sumontuotos sėdynės gali
sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį.

Saugos diržai
Transporto priemonė turi įrengtus saugos diržus
vairuotojui ir keleiviams. Norint tinkamai užsisegti ir
atsisegti saugos diržus:

Vairo stiprintuvas

1. Apjuoskite saugos diržą per pilvą kuo žemiau,
kad diržas nesusisuktų ir diržas per petį eitų
žemiau kaklo.

Transporto priemonė turi įrengtą elektroninį vairo
stiprintuvą (EPS), kad palengvintų vairavimą ir
sumažintų vairuotojo nuovargį įvairiomis vairavimo
sąlygomis.

ĮSPĖJIMAS
Transporto priemone gali važiuoti tik tinkamo ūgio
keleiviai. Keleiviai turi pilnai padėti abi pėdas ant
grindų, visa nugara atsiremti į sėdynės atlošą ir laikyti
tam skirtose vietose.
2. Kiškite diržo sagtį į spyną, kol išgirsite
spragtelėjimą. Diržas atsitrauks, kai sagtis bus
atsegta.

EPS sistema įsijungia, kai įjungiamas degimas, ir
išsijungia maždaug po 5 minučių po to kai išjungiamas
variklis (kad būtų tausojamas akumuliatorius).
Ši sistema nereikalauja papildomos techninės priežiūros.
Nereikia tikrinti skysčių lygio, jų keisti. EPS sistema yra
visiškai savarankiška ir atskirta nuo kitų elementų.

ĮSPĖJIMAS
Iškritus iš judančios transporto priemonės galima
sunkiai susižeisti ar mirti. Visada prisisekite saugos
diržus ir įsitikinkite, kad keleiviai prisisegę prieš
pradėdami važiuoti.

EPS sistema energiją gauna iš pagrindinio
akumuliatoriaus, todėl akumuliatorius turi būti geros
būklės ir pilnai pakrautas. Energijos tiekimas ir
perkrovos yra apsaugotos EPS rele ir 30 A saugikliu,
kuris yra po keleivio sėdyne energijos skirstymo
modulyje (PDM).

Durys
Be saugos diržų, yra kairės ir dešinės pusės durys. Durys
visuomet turi būtu saugiai uždarytos, kai transporto
priemonė juda.

Sistema parodys klaidos kodą LCD ekrane, jeigu atsiras
problemos EPS sistemos valdymo grandinėje.
Nesinaudokite transporto priemone, jei ekrane rodomas
EPS sistemos gedimo kodas.

Norėdami saugiai uždaryti duris, jas užverkite iki kol
durų spyna ir atitinkanti ąselė užsirakins. Norėdami
atidaryti duris, paspauskite mygtuką spynos
mechanizme.

 Pastaba: Išjunkite ir vėl įjunkite degimą, kad
anuliuotumėte EPS gedimo kodą. Jei gedimo kodas vis
tiek rodomas ekrane, nesinaudokite transporto
priemone ir kreipkitės į autorizuotus Arctic Cat dilerius
ar EPS sistemų servisą.
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3. Dešinys mygtukas – perjungia apatinį segmentą
į vieną iš penkių rėžimų: odometras, trip 1, trip
2, variklio valandos, laikrodis.
4. Kairys mygtukas – naudojamas perjungti
spidometro funkciją arba tachometro funkciją.
5. Odometras/kelionės matuoklis (trip1, trip2) –
odometras parodo bendrą nuvažiuotą atstumą.
Kelionės matuokliai gali matuoti du atstumus
(pvz. trip1 gali matuoti kelionės atstumą, o trip2
atstumą tarp stotelių). Kelionės matuoklių
rodmenys gali būti atstatyti į nulinę reikšmę, o
odometro rodmenys – negali.
 Pastaba: Norint pasirinkti odometrą (ODO),
trip1 (T1) ar trip2 (T2), spauskite ir atleiskite dešinį
mygtuką (3), kol norimas parametras pasirodys LCD
ekrane. Norint trip1,2 rodmenis atstatyti į nulinę
reikšmę, paspauskite ir laikykite dešinį mygtuką (3), kai
LCD ekrane rodomas norima kelionė.
6. Pavaros indikatorius – parodo, kuri pavara yra
parinkta.
7. Spidometras/tachometras – parodo apytikslį
transporto priemonės greitį mylių/val. arba
km/val., kai parinktas spidometras ir variklio
sūkius RPM, kai parinktas tachometras.
8. Greičio funkcijos vaizdavimas – parodo
matavimo vienetus (MPH, RPM, KPH), kuriais
matuojami spidometro/tachometro rodmenys.
 Pastaba: spidometro ir tachometro rodmenų
vaizdavimas gali būti pakeistas iš skaitmeninio į
analoginį paspaudus kairį mygtuką (4).
9. Diferencialo blokavimo indikatorius – rodo
„LOCK“, jei diferencialo blokavimas įjungtas.
10. Varomųjų ratų pasirinkimo indikatorius – rodo
4WD, kai parinkta su varomųjų ratų pasirinkimo
svirtimi arba kai diferencialo blokavimas yra
įjungtas.
11. Ilgųjų šviesų indikatorius – šviečia, jeigu ilgosios
šviesos yra įjungtos.

DĖMESIO
Niekada nesinaudokite transporto priemone, jei EPS
gedimo kodas rodomas LCD ekrane. Kodas rodo
gedimą EPS sistemos grandinėje ir gali sukelti
kontrolės praradimą valdant transporto priemonę.
Nutrūkus elektros energijos tiekimui EPS sistema
išsijungia (panašiai, kaip su automobiliais išjungus
variklį). Vairavimo pastangos padidėja, bet valdymo
kontrolė gali būti palaikoma.

LCD prietaisų skydelis
1. Laikrodis/naudojimo valandos – laikrodžio
funkcija rodo laiką 12 val. formatu. Naudojimo
valandos rodo, kiek laiko transporto priemonė
buvo naudojama ir negali būti nustatytos iš
naujo.

A. Įjungus degimą, paspauskite ir atleiskite dešinį
mygtuką (3), kol pasirodys laikrodis (1). Tuomet
paspauskite ir laikykite dešinį mygtuką (3) kol
laikrodžio rodmenys pradės mirksėti (apie 2
sek.)
B. Minutėms nustatyti paspauskite ir atleiskite
dešinį mygtuką (3), valandoms nustatyti
paspauskite ir atleiskite kairį mygtuką (4).
 Pastaba: apytiksliai po 4 sek. po bet kurio
mygtuko atleidimo LCD grįš į normalų rėžimą.
 Pastaba: variklio valandų naudojimo matuoklis
įsijungia, kai variklio sūkiai viršija 500 RPM.
2. Kuro lygio indikatorius – parodo apytikrį degalų
kiekį degalų bake.
 Pastaba: kai apatinis segmentas pradeda
mirksėti reiškia, kad bake liko apytiksliai 3,8 litro
degalų.
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12. EFI gedimo indikatorius – gedimo kodas ir
variklio simbolis rodomas LCD ekrane, kai kuro
įpurškimo sistemoje yra klaida. LCD ekranas ir
spidometras/tachometras veiks normaliai, bet
klaidos kodas ir variklio simbolis bus rodomas
LCD ekrane, kol klaida bus pašalinta.
 Pastaba: Nuvežkite transporto priemonę pas
autorizuotą Arctic Cat atstovą, kad klaida būtų
sutvarkyta kaip galima greičiau.

DĖMESIO
Arctic Cat nerekomenduoja naudoti aukšto slėgio
plovimo įrenginių plauti radiatoriaus šerdį. Aukštas
slėgis gali sulankstyti radiatoriaus sieneles ir sumažinti
oro srautą, bei sugadinti elektroninius komponentus
ant radiatoriaus. Naudokite tik daržo žarną su
purškimo antgaliu ir normaliu čiaupo slėgiu.
15. Elektroninio vairo stiprintuvo (EPS) indikatorius
– įsižiebia, kai yra klaida elektroninio vairo
stiprintuvo valdymo grandinėje. Klaidos kodas
taip pat turi mirksėti.
16. Saugos diržų indikatorius – įsižiebia apytiksliai 8
sekundėms po degimo įjungimo.
17. Stovėjimo indikatorius – įsižiebia, kai stovėjimas
(Park) yra pasirenkamas pavaroje.
 Pastaba: (P) ženklas taip pat įsižiebs pavaros
indikatoriuje (6).

Elektrinis kuro siurblys
Elektrinis kuro siurblys yra sumontuotas kuro bake, kad
tiektų kurą į kuro purkštukus. Elektrinis kuro siurblys
įsijungia, kai degimo svirtis yra pastatyta ON arba START
padėtyje.

13. Akumuliatoriaus būklės indikatorius –
akumuliatoriaus simbolis mirksės LCD ekrane,
jei borto kompiuteris (ECU) nustatys žemą (<9
V) arba aukštą (>16) įtampą.
14. Temperatūros indikatorius – aukštos
temperatūros simbolis užsidegs, jeigu variklis
perkais. Po 30 sek. temperatūros simbolis toliau
švies ir mirksės klaidos kodas. Simbolis neturi
būti matomas veikiant normaliai.

Kuro žarnos
Kuro žarnas reikia pakeisti kas du metus. Senėjimo
požymiai ne visuomet matomi išorėje.

Tepalo lygio matuoklė
Tepalo lygio matuoklė skirta matuoti variklio tepalo lygį.
Norint patikrinti tepalo lygį naudokite šią procedūrą.

DĖMESIO
Pasikartojantis eksploatavimas su aukšta variklio
temperatūra gali sukelti variklio gedimus ir greitesnį
dėvėjimąsi.
 Pastaba: Aukšti variklio sūkiai (RPM), mažas
greitis arba sunkūs kroviniai gali pakelti variklio
temperatūrą. Sumažinti variklio sūkiai, sumažintas
krovinys ir parinkta atitinkama pavara gali sumažinti
variklio temperatūrą.
 Pastaba: purvas variklio skyriuje (ar įstrigęs
prie radiatoriaus sienelių) gali sumažinti aušinimo
pajėgumus. Naudokite daržo žarną ir nuplaukite
radiatorių ir variklį, kad pasišalintų purvas trukdantis
oro srautą.

 Pastaba: Matuojant tepalo lygį transporto
priemonė turi būti ant lygaus paviršiaus.

ĮSPĖJIMAS
Elkitės atsargiai išimdami tepalo lygio matuoklę.
Išmetimo sistemos komponentai gali būti labai karšti.

32

1. Atsukite tepalo lygio matuoklę, ją ištraukite ir
nuvalykite su švariu audiniu.
2. Įdėkite tepalo lygio matuoklę.
 Pastaba: tepalo lygio matuoklė turi būti pilnai
įsriegta matuojant tepalo lygį.
3. Ištraukite tepalo lygio matuoklę. Variklio tepalo
lygis turi būti nurodytame intervale (Operating
Range).

Krovinio skyriaus svoris – bendras daiktų, esančių
krovinio skyriuje, svoris.

Gabenimas
Arctic Cat rekomenduoja transporto priemonę gabenti
normalioje padėtyje (ant visų keturių ratų) ir vadovautis
instrukcija.
1. Parinkite stovėjimo pavarą (Park).
2. Įtvirtinkite transporto priemonę su tvirtinimo
diržais pažymėtose vietose.

DĖMESIO
Nepilkite tepalo į variklį daugiau nei nurodyta.
Visuomet įsitikinkite, kad tepalo lygis yra nurodytame
intervale, bet ne virš maksimalios (FULL) ribos.

Leistinos apkrovos normos
Transporto priemonė visada privalo būti pakrauta,
remiantis leistinos apkrovos normų lentele. Jokiomis
aplinkybėmis transporto priemonės apkrova ar
transporto priemonės su kroviniu svoris (GVW) negali
viršyti nustatytų normų.

ĮSPĖJIMAS
Perkrovus transporto priemonę kyla rizika prarasti
valdymo kontrolę ir rimtai susižeisti ar mirti.
 Pastaba: tinkamų tvirtinimo diržų teiraukitės
pas Arctic Cat dilerį. Nerekomenduojama paprasta
virvė tvirtinimui, nes gali išsitempti esant apkrovoms.

Arctic Cat leistinos apkrovos normos
Punktas
Norma
Svarai (lb)
730

DĖMESIO

Kilogramai (kg)
331

Jei naudojate papildomai tvirtinimo diržus kitose, nei
nurodyta, vietose, įsitikinkite, kad nepažeisite t. p.

T. p. lestina apkrova
Galinio krovinio
300
136,1
maksimalus svoris
T. p. leistina apkrova – bendras vairuotojo, keleivių,
priedų ir galinio krovinio svoris.

DĖMESIO
Visuomet naudokite šonines atramas,
transportuodami transporto priemonę.

Priedų svoris – gervė, ginklo laikikliai, sniego valytuvas ir
t.t.
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Kuras, tepalas, alyva

 Pastaba: Jei transporto priemonė bus
naudojama sunkiomis sąlygomis (sunkių krovinių
vežimas ar tempimas, ekstremaliai aukštos oro
temperatūros, nuolatinis eksploatavimas dideliu
greičiu), Arctic Cat rekomenduoja sumontuoti variklio
alyvos aušintuvo komplektą, jei toks dar
nesumontuotas. Dėl papildomos informacijos
kreipkitės į vietinį Arctic Cat dilerį.

Rekomenduojami degalai
Rekomenduojami naudoti degalai yra mažiausiai 95
oktaninio skaičiaus kuras. Daugelyje vietovių
naudojamas deguonimi prisotintas kuras. Deguonimi
prisotintas kuras, turintis iki 10% etilo alkoholio arba 5%
metano, yra tinkamas.

Rekomenduojamos priekinio
diferencialo/galinio diferencialo alyvos

Jei naudojate kurą su etilo alkoholiu, nėra būtina
naudoti priedų prieš užšalimą, nes etilo alkoholis
apsaugos nuo drėgmės kaupimosi kuro sistemoje.

 Pastaba: Arctic Cat rekomenduoja naudoti
originalias Arctic Cat alyvas
Rekomenduojama priekinio ir galinio diferencialo alyva
yra SAE patvirtinta 80W-90 Hypoid transmisinė alyva. Ši
alyva atitinka visus šios t. p. tepimo reikalavimus.

DĖMESIO
Nenaudokite kuro be priedų prieš išankstinį degimą
(white gas). Turėtų būti naudojami tik Arctic Cat
patvirtinti kuro priedai

DĖMESIO

Rekomenduojama variklio/transmisijos
alyva

Bet kokios kitos, nei rekomenduojama, alyvos
naudojimas gali sukelti rimtus priekinio/galinio
diferencialo gedimus.

DĖMESIO

Kuro bako pripildymas

Bet kokios kitos, nei rekomenduojama, alyvos
naudojimas gali sukelti rimtus variklio gedimus.
Nenaudokite alyvų su grafito ar molibdeno priedais.
Šios alyvos gali neigiamai veikti sankabos veikimą. Taip
pat nerekomenduojama naudoti sportinės, augalinės
kilmės alyvos.
Rekomenduojama yra Arctic Cat ACX All Weather
sintetinė alyva, kuri buvo specialiai sukurta naudoti
Arctic Cat varikliuose. Nors ir Arctic Cat AXC All Weather
alyva yra vienintelė rekomenduojama alyva naudoti
šiuose varikliuose, bet kuri API atestuota SM 0W-40
alyva yra tinkama.

ĮSPĖJIMAS
Kuro baką visuomet pildykite gerai vėdinamoje
patalpoje. Niekuomet nepilkite kuro į baką prie atviros
liepsnos ar kol variklis yra užvestas ar karštas.
NERŪKYKITE pildydami kuro baką.
Kadangi kuras plečiasi, kai jo temperatūra kyla, kuro
bakas turi būti pripildytas tik iki nurodytos normos. Turi
būti palikta vieta išsiplėtimui, ypač jeigu kuras yra šaltas,
o transporto priemonė bus gabenama į šiltą aplinką.
Leiskite varikliui atvėsti prieš pildant kuro baką. Būkite
atidūs ir neperpildykite kuro bako. Jei kuro bakas
perpildytas, kuras gali nutekėti ant variklio ir sukelti
gaisro pavojų.
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1. Pasirinkite pakankamai didelį plotą, kur
galėtumėte įsibėgėti iki 50 km/val. ir visiškai
sustoti.
2. Įsibėgėkite iki 50 km/val., tuomet spauskite
stabdžio pedalą, kad sulėtėtumėte iki 0-8
km/val.
3. Procedūra pakartokite 20 kartų.
Pakabos/ašių privažinėjimas

ĮSPĖJIMAS
Neišliekite kuro pildydami kuro baką. Gali kilti gaisras.
Visuomet leiskite varikliui atvėsti prieš pildant kuro
baką.
Pripildžius kuro baką, prisukite kuro bako dangtelį.

ĮSPĖJIMAS
Neperpildykite kuro bako.

Variklio privažinėjimas

Svarbu per pirmąsias 10 valandų, naudotis transporto
priemone taip, kad pakaba įvairiai lankstytųsi ir pakabos
ir ašių komponentai tinkamai prisivažinėtų. Venkite
didelių greičių ant plokščių paviršių ar kelių.

Po privažinėjimo periodo, reikia pakeisti variklio tepalą
ir tepalo filtrus. Taip pat reikia patikrinti visus nurodytus
reguliavimus ir priveržti visus užsegimus. T. p. valdytojo
nuožiūra ir išlaidomis t. p. gali būti nuvežta
autorizuotam Arctic Cat dileriui atlikti šį aptarnavimą.
Naujos t. p. variklis reikalauja privažinėjimo periodo.
Pirmasis mėnuo yra svarbiausias šios transporto
priemonės tolimesniam darbui. Tinkamas naudojimasis
privažinėjimo periodu padės užtikrinti maksimalų t. p.
gyvavimo ir veikimo laiką.
Per pirmąsias 10 veikimo valandų visuomet naudokitės
mažiau nei ½ maksimalių sūkių. Kintamų variklio sūkių
naudojimas privažinėjimo periodu padeda variklio
komponentams susiderinti (padeda variklio/transmisijos
komponentų derinimosi procesui). Nors ir svarbu
suteikti didesnes apkrovas varikliui privažinėjimo
periodu, svarbu elgtis atsargiai ir neperkrauti variklio
per dažnai. Netraukite priekabos privažinėjimo periodu.
Kai variklis užkuriamas, leiskite jam pašilti. Leiskite
varikliui veikti laisvais sūkiais kelias minutes, kol pasieks
normalią darbinę temperatūrą. Nepalikite variklio
veikiančio laisvais sūkiais labai ilgam laikui.

Stabdžių kaladėlių privažinėjimas
Stabdžių kaladėlės turi būti privažinėtos, kad būtų
pasiektas maksimalus stabdymo efektyvumas.
Stabdymo kelias bus žymiai ilgesnis, kol stabdžių
kaladėlės yra tinkamai neprivažinėtos.

ĮSPĖJIMAS
Nebandykite staigiai stabdyti ar pastatyti savęs į
situaciją, kur reikės staigiai stabdyti, kol stabdžių
kaladėlės tinkamai neprivažinėtos.
Tinkamai privažinėti stabdžių kaladėles, sekite
procedūrą.
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Jei aptikote neįprastus garsus, vibracijas ar netinkamą
bet kurios dalies veikimą – NESINAUDOKITE
TRANSPORTO PRIEMONE. Pristatykite transporto
priemonę autorizuotam Arctic Cat dileriui apžiūrai ir
remontui, jei reikės.

Techninė priežiūra
 Pastaba: tinkama techninė keturračio (ATV)
priežiūra yra būtina palaikyti optimalias eksploatacines
savybes. Sekite techninio aptarnavimo grafiką ir visas
tolimesnes techninio aptarnavimo instrukcijas.
 Pastaba: tinkamos techninės priežiūros
procedūros
kiekvienai
daliai
yra
pateiktos
atitinkamuose puslapiuose.

Jei t. p. savininkas ar vairuotojas nesijaučia turintis
pakankamai kompetencijos atlikti žemiau aprašytas
techninio aptarnavimo procedūras pats, pristatykite t. p.
autorizuotam Arctic Cat dileriui profesionaliai apžiūrai ir
remontui.

36

Techninio aptarnavimo grafikas
Punktas
Akumuliatorius
*Variklio veržlės ir varžtai
*Vožtuvų tarpelis
Uždegimo žvakės
Skysčių aušinimo sistema
Kuro žarnos
Variklio/greičių dėžės alyva ir filtras
Oro filtras
Pavaros alyva (priekinis/galinis
diferencialas)
V-diržas
Kibirkšties apsauga/duslintuvas
Padangos/oro slėgis
*Stabdžių komponentai
Stabdžių skystis
Stabdžių žarnos
*Vairo mechanizmas
*Pakaba (išorinių ir vidinių granatų
guma, vairo traukės, diferencialo
apačia)
*Važiuoklės veržlės ir varžtai
Ratų tvirtinimo varžtai
Rėmas/suvirinimo
siūlės/sutvirtinimai
Elektrinės jungtys
Priekiniai/galiniai žibintai
Oro filtras/oro ertmės
Akseleratoriaus pedalas
ROPS

Techninio aptarnavimo grafikas
Pirmi 160 km
Kas 160 km
Kas 480 km
Kas 800 km
Psl.
(100 mylių)
(100 mylių)
(300 mylių)
(500 mylių)
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I
I
I
I
I
I
45
I
I
45
Pakeisti kas 6436 km (4000 mylių) arba kas 18 mėn.
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I
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
32
I
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
32
Pakeisti kas 2 metus
39
R
R**
46
I
I
40
I
I
40
Pakeisti kas 4 metus
46
I
I
47
C
46/18
I
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
41
I
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
41
I
*Pakeisti kas 2 metus
41
I
*Pakeisti kas 4 metus
I
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
-

I

47

I
T

-

I

48/49
46
29
50

I
I
I
I

Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
T
T
I
I
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant
Apžiūrėti kiekvieną kartą prieš važiuojant

I = Apžiūrėti ir išvalyti, sureguliuoti, sutepti ir pakeisti, jei reikia
T = Priveržti (Tighten) R = Pakeisti (Replace) C = išvalyti (Clean)
* = Dilerio techninis aptarnavimas
** = Naudojant Arctic Cat ACX All Weather sintetinę alyvą, tepalų keitimo intervalas gali būti pratęstas iki kas 1000 mylių
(1600 km) arba kas metus.
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Skysčių aušinimo sistema



 Pastaba: purvas variklio skyriuje (ar įstrigęs
prie radiatoriaus sienelių) gali sumažinti aušinimo
pajėgumus. Naudokite daržo žarną ir nuplaukite
radiatorių ir variklį, kad pasišalintų purvas trukdantis
oro srautą.

Pastaba: naudokite aukštos kokybės,
biologiškai yrantį, glikolio pagrindu pagamintą,
automobiliams skirtą aušinimo skystį.

ĮSPĖJIMAS
Niekada netikrinkite aušinimo skysčio lygio, kol variklis
yra karštas ar aušinimo sistemoje aukštas slėgis.

DĖMESIO
Arctic Cat nerekomenduoja naudoti aukšto slėgio
plovimo įrenginių plauti radiatoriaus šerdį. Aukštas
slėgis gali sulankstyti radiatoriaus sieneles ir sumažinti
oro srautą, bei sugadinti elektroninius komponentus
ant radiatoriaus. Naudokite tik daržo žarną su
purškimo antgaliu ir normaliu čiaupo slėgiu.
Aušinimo sistemos talpa nurodyta charakteristikų
lentelėje. Aušinimo sistema turi būti apžiūrima kasdien
dėl skysčio prasiskverbimo ar padarytos žalos. Jei
aptikote apgadinimų ar skysčio prasiskverbimo pėdsakų
pristatykite t. p. autorizuotam Arctic Cat dileriui
patikrinimui. Taip pat, aušinimo skysčio lygis turi būti
tikrinamas periodiškai.

DĖMESIO
Užpildžius aušinimo sistemą, po 5-10 min. variklio
darbo, išjunkite variklį, leiskite varikliui atvėsti ir
patikrinkite aušinimo skysčio lygį. Papildykite aušinimo
skysčio, jeigu reikia.

Tepalo aušinimas
 Pastaba: Tepalo aušintuvas yra virš ir į galą nuo
priekinio dešinio rato.

DĖMESIO
Pasikartojantis eksploatavimas su aukšta variklio
temperatūra gali sukelti variklio gedimus ir greitesnį
dėvėjimąsi.
 Pastaba: Aukšti variklio sūkiai (RPM), mažas
greitis arba sunkūs kroviniai gali pakelti variklio
temperatūrą. Sumažinti variklio sūkiai, sumažintas
krovinys ir parinkta atitinkama pavara gali sumažinti
variklio temperatūrą.
Naudokite 50/50 vandens ir aušinimo skysčio proporciją
aušinimo sistemai užpildyti.

 Pastaba: purvas ir apnašos turi būti reguliariai
nuvalomos nuo aušintuvo sienelių, kad būtų
užtikrintas efektyvus aušinimas.

DĖMESIO
Pasikartojantis eksploatavimas su aukšta variklio
temperatūra gali sukelti variklio gedimus ir greitesnį
dėvėjimąsi.
 Pastaba: Aukšti variklio sūkiai (RPM), mažas
greitis arba sunkūs kroviniai gali pakelti variklio
temperatūrą. Sumažinti variklio sūkiai, sumažintas
krovinys ir parinkta atitinkama pavara gali sumažinti
variklio temperatūrą.

Aušinimo skystį pilkite į tam skirtą angą radiatoriuje.
Užveskite variklį penkioms minutėms po pirminio
sistemos užpildymo, tuomet išjunkite variklį ir
patikrinkite aušinimo skysčio lygį.
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Amortizatoriai

Norėdami reguliuoti kietumą, pasukite spyruoklės
laikančiąsias veržles pagal laikrodžio rodyklę, jei norite
pakietinti ir prieš laikrodžio rodyklę, jei norite
paminkštinti.

Kiekvienas amortizatorius turi būti apžiūrimas kiekvieną
savaitė dėl galimų didelių skysčių prasisunkimų
(nedidelis skysčio prasisunkimas yra galimas, bet tai
nerodo, kad amortizatorius turi būti keičiamas),
įtrūkimų ant apatinio gaubto ar sulinkusios trauklės. Jei
bent vienas iš šių požymių buvo pastebėtas, detales
būtina pakeisti.

 Pastaba: kai t. p. eksploatuojama ekstremaliai
žemoje temperatūroje (-23°C/-10°F ar šalčiau),
galimas nedidelis skysčių prasisunkimas. Jei skysčių
prasisunkimas nėra didelis, detalių keisti nereikia.
Šioje transporto priemonėje sumontuoti reguliuojami
Walker/Evans sportiniai amortizatoriai, kad būtų
prisitaikyta prie daugelio vairavimo sąlygų ir stilių.
 Pastaba: prieš bandydami reguliuoti pakabą,
nuvalykite nešvarumus nuo amortizatoriaus įvorės,
tuomet naudokite tam skirtą veržliaraktį reguliuoti
įvorę į norimą padėtį.

DĖMESIO
Amortizatoriai gamykloje yra pripildyti aukšto slėgio
dujų. Nenuimkite vožtuvų dangtelių, nes gali atsirasti
dujų nutekėjimas ir pažeisti amortizatorius.
Norėdami reguliuoti amortizavimo amplitudę, pasukite
rankenėlę ant amortizatoriaus norima kryptimi (kiečiau
(hard) arba minkščiau (soft)).

DĖMESIO
Pakartotinis t. p. naudojimas dideliais greičiais ir
maksimaliai iškėlus važiuoklę gali pažeisti apsaugines
važiuoklės gumas.

Tepimo sistema

Trosai
Trosų sutepti nereikia. Tačiau patartina reguliariai
sutepti trosų galus gera alyva.

Variklio/transmisijos tepalai ir filtrai
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Pastaba: Žiūrėkite į rekomenduojamą tepalo
klampumą lentelėje 34 psl.

Variklio alyvą ir tepalo filtrą keiskite nurodytais
intervalais. Variklis turi būti šiltas keičiant tepalą, kad
tepalas lengvai ir visiškai ištekėtų.
1. Pastatykite t. p. ant lygaus paviršiaus.
2. Atsukite tepalo lygio matuoklę. Būkite atidūs ir
neleiskite teršalams patekti į vidų.
3. Atsukite drenažo kamštį variklio apačioje ir
išleiskite tepalą į tam skirtą indą.
4. Naudokite tepalo filtro veržliaraktį ir terkšlę
atsukti tepalo filtrui. Jį išimkite ir išmeskite.
Nenaudokite tepalo filtro antrą kartą.
 Pastaba: išvalykite visą likusį tepalą išėmus
tepalo filtrą.
5. Patepkite tepalu naujo filtro tarpinę ir
įsitikinkite, kad ji įstatyta teisingai. Tuomet
įdėkite naują tepalo filtrą ir priveržkite.
6. Įdėkite drenažo kamštį ir jį priveržkite. Supilkite
rekomenduojamą alyvą į pildymo angą.
Uždėkite dangtelį ant pildymo angos.
7. Užveskite variklį (kol t. p. lauke ant lygaus
pagrindo) ir leiskite padirbti laisvais sūkiais
kelias minutes.
8. Išjunkite variklį, palaukite apie vieną minutę ir
patikrinkite tepalo lygį.
9. Apžiūrėkite vietas prie drenažo kamščio ir
tepalo filtro ar nėra tepalo prasiskverbimo.

3. Išsukite drenažinius kamščius ir išleiskite tepalą į
tam skirtą indą.

Priekinio/galinio diferencialo tepimas
Apžiūrėkite ir keiskite pavaros alyvą kaip nurodyta
techninio aptarnavimo grafike. Keisdami alyvą,
naudokite tinkamą transmisinę alyvą ir vadovaukitės
procedūra.
1. Pastatykite transporto priemonę ant lygaus
paviršiaus.
2. Nuimkite alyvos pildymo angų kamščius.

4. Kai išleisite visą tepalą, įsukite drenažinių angų
kamščius ir priveržkite 5,1 Nm (45 in-lb) jėga.

DĖMESIO
Apžiūrėkite išleistą tepalą, ar jame nėra jokių vandens
ar metalo nuolaužų pėdsakų. Jei yra, pristatykite
transporto priemonę autorizuotam Arctic Cat dileriui
remontui.
5. Supilkite rekomenduojamą alyvą per alyvos
pildymo angas.
6. Įsukite alyvos pildymo angų kamščius ir
priveržkite 21,7 Nm (16 ft-lb) jėga.
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Hidrauliniai stabdžiai

Stabdžių žarnelės

ĮSPĖJIMAS

Atidžiai apžiūrėkite, ar ant hidraulinių stabdžių žarnelių
nėra įtrūkimų ar kitų pažeidimų. Jei tokių aptikote,
pristatykite transporto priemonę autorizuotam Arctic
Cat dileriui, kad pakeistų žarneles.

Būtinai apžiūrėkite stabdžius prieš kiekvieną
važiavimą. Visuomet prižiūrėkite stabdžius pagal
techninio aptarnavimo grafiką.

Stabdžių skystis

Stabdžių kaladėlės
Atstumas tarp stabdžių kaladėlių ir stabdžių disko
automatiškai koreguojasi dėvintis kaladėlėms.
Vienintelė reikalinga priežiūra yra pakeisti stabdžių
kaladėlės, kai jos nusidėvi. Patikrinkite kiekvienos
stabdžių kaladėlės nusidėvėjimą.
1. Nuimkite priekinį ratą.
2. Pamatuokite kiekvienos stabdžių kaladėlės
storumą.
3. Jei bent viena stabdžių kaladėlė yra plonesnė
nei 1 mm, pristatykite transporto priemonę
autorizuotam Arctic Cat dileriui, kad pakeistų
stabdžių kaladėles.

1. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį stabdžių
skysčio bakelyje. Skysčio lygis turi būti išlaikytas
tarp MAX ir MIN ribos. Jei skysčio lygis yra
žemiau MIN ribos, papildykite DOT4 skysčiu.

4. Uždėkite priekinį ratą ir naudodami
dinamometrinį raktą priveržkite veržles vieną po
kitos įstrižai veržimo jėgą didindami po 27,1 Nm
(20 ft-lb) iki 108,5 Nm (80 ft-lb).

 Pastaba: Stabdžių skysčio bakelis ant cilindrų
bloko, virš ir atgal nuo kairiojo rato.
2. Kelis kartus paspauskite stabdžio pedalą ir
įsitikinkite jo standumu.
3. Jei pedalas nėra kietas, stabdžių sistemoje įvyko
skysčio nutekėjimas.
 Pastaba: Pristatykite transporto priemonę
autorizuotam Arctic Cat dileriui atlikti šį remontą.

Apsauginės gumos
Apsauginės važiuoklės gumos turi būti tikrinamos
periodiškai pagal techninio aptarnavimo grafiką.

Šarnyrų apsauginės gumos
1. Saugiai pastatykite transporto priemonę ant
keltuvo ir pakelkite priekinius ratus.
2. Nuimkite abu priekinius ratus.
3. Apžiūrėkite, ar ant visų keturių apsauginių gumų
nėra įtrūkimų, įplyšimų ar skylių.

DĖMESIO
Būkite atidūs ir neprilaistykite skysčio pildydami
bakelį. Nedelsdami nuvalykite išlietą skystį.
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Akumuliatorius

4. Patikrinkite šarnyrų laisvumą judindami vairo
lankstą aukštyn žemyn ir kairėn dešinėn.
5. Jei apsauginės gumos yra pažeistos ar šarnyrų
judėjimas yra per laisvas, susisiekite su
autorizuotu Arctic Cat dileriu dėl remonto.

Akumuliatorius yra tarp sėdynių. Norėdami prieiti prie
akumuliatoriaus, nuimkite sėdynes, nuimkite keturis
laikiklius ir apsauginį dangtį.

Vairo traukių apsauginės gumos

Po techninio aptarnavimo akumuliatorių reikia
reguliariai valyti ir pakrauti, siekiant efektyvaus veikimo
ir maksimalaus tarnavimo laiko. Laikykitės šių
rekomendacijų valydami ir kraudami akumuliatorių.
Visuomet perskaitykite ir vadovaukitės akumuliatoriaus
kroviklio ir kitų produktų instrukcijomis.

1. Saugiai pastatykite transporto priemonę ant
keltuvo ir pakelkite priekinius ratus.
2. Nuimkite abu priekinius ratus.
3. Apžiūrėkite, ar ant visų keturių apsauginių gumų
nėra įtrūkimų, įplyšimų ar skylių.
4. Patikrinkite vairo traukės laisvumą judindami ją
aukštyn žemyn.
5. Jei apsauginės gumos yra pažeistos ar traukių
judėjimas yra per laisvas, susisiekite su
autorizuotu Arctic Cat dileriu dėl remonto.

 Pastaba: Vadovaukitės visais baterijos
prižiūrėjimo ir krovimo perspėjimais ir instrukcijomis.
Akumuliatoriaus įkrova gali nukristi dėl aplinkos
temperatūros, energijos naudojimo išjungus degimą,
korozijos ant gnybtų, savaiminio išsikrovimo, dažnų
užkūrimų/užgesinimų ir trumpo ištisinio variklio darbo.
Dažnas gervės naudojimas, sniego stumdymas, ilgas
mažų apsukų naudojimas, trumpos kelionės ir priedų
naudojimas taip pat iškrauna akumuliatorių.

Granatų apsauginės gumos
1. Apžiūrėkite, ar ant visų granatų gumų nėra
įtrūkimų, įplyšimų ar skylių.
2. Jei apsauginės gumos yra pažeistos, susisiekite
su autorizuotu Arctic Cat dileriu dėl remonto.

Profilaktinis įkrovimas
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 Pastaba: Arctic Cat rekomenduoja naudoti
CTEK Multi US 800 arba CTEK Multi US 3300 kroviklius.
Profilaktinis įkrovimas yra reikalingas visiems
akumuliatoriams nenaudojamiems ilgiau nei 2 sav.
arba pagal išsikrovimo lygį.
1. Prieš kraudami akumuliatorių transporto
priemonėje, įsitikinkite, kad degimas išjungtas.
2. Nuvalykite akumuliatoriaus gnybtus su soda ir
vandeniu.
3. Užtikrinkite, kad kroviklis ir baterija yra gerai
ventiliuojamoje patalpoje ir kroviklio laidai
neturi kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi.
Įsitikinkite, kad kroviklis neįjungtas į el. tinklą.
4. Prijunkite raudoną kroviklio gnybtą prie
teigiamo akumuliatoriaus gnybto, juodą – prie
neigiamo.
 Pastaba: Papildomi akumuliatoriaus krovimo
adapteriai yra prieinami pas autorizuotą Arctic Cat
dilerį, kad supaprastintų profilaktinį krovimą.
Pasikonsultuokite su autorizuotu Arctic Cat dileriu dėl
tinkamo tokių adapterių prijungimo.
5. Įjunkite kroviklį į el. tinklą.
6. Jei naudojatės CTEK Multi US 800, daugiau
nereikia nieko spausti. Jei naudojatės CTEK
Multi US 3300, paspauskite Mode mygtuką (A)
kairėje, kol palaikomojo krovimo lemputė
apačioje įsižiebs (B). Normalaus krovimo
indikatorius (C) taip pat turi įsižiebti viršuje.

 Pastaba: kroviklis įkraus akumuliatorių iki 95%
ir palaikomojo krovimo indikatorius (D) įsižiebs ir
kroviklis pereis į budėjimo rėžimą. Jei akumuliatoriaus
įtampa nukris žemiau 12,9 V, kroviklis automatiškai
įsijungs.

 Pastaba: kroviklio naudojimas be budėjimo
rėžimo ir akumuliatoriaus krovimas ilgą laiką pažeis
akumuliatorių.

Krovimas
 Pastaba: Arctic Cat rekomenduoja naudoti
CTEK Multi US 800 arba CTEK Multi US 3300 kroviklius.
1. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus gnybtai nuvalyti
su soda ir vandeniu.
2. Užtikrinkite, kad kroviklis ir baterija yra gerai
ventiliuojamoje patalpoje ir kroviklio laidai
neturi kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi.
Įsitikinkite, kad kroviklis neįjungtas į el. tinklą.
3. Prijunkite raudoną kroviklio gnybtą prie
teigiamo akumuliatoriaus gnybto, juodą – prie
neigiamo.
4. Įjunkite kroviklį į el. tinklą.
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5. Paspauskite Mode mygtuką (A) kairėje ir
pasirinkite normalaus krovimo simbolį (E).
Normalaus krovimo indikatorius (C) įsižiebs
kairiame viršutiniame kampe.
6. Akumuliatorius pasikraus iki 95% savo talpos ir
palaikomojo krovimo indikatorius (D) įsižiebs.
 Pastaba: Optimaliam veikimui ir
charakteristikoms palikite kroviklį prijungtą maždaug
valandai po to, kai įsižiebia palaikomojo krovimo
indikatorius (D). Jei akumuliatorius labai įkaista,
sustabdykite krovimą. Krovimą tęskite, kai
akumuliatorius atvės.
7. Kai akumuliatorius pilnai įsikraus, atjunkite
kroviklį iš el. tinklo.
 Pastaba: jei po įkrovimo akumuliatorius veikia
ne pagal vairuotojo lūkesčius, pristatykite
akumuliatorių autorizuotam Arctic Cat dileriui
tolimesniam problemos sprendimui.

ĮSPĖJIMAS
Visuomet atliekant techninę akumuliatoriaus apžiūra,
reikia imtis šių atsargumo priemonių: žiežirbas, atvirą
ugnį, cigaretes ar kitus ugnies šaltinius laikyti atokiai.
Visuomet dėvėti apsauginius akinius. Apsaugoti odą ir
drabužius, kuomet dirbama su akumuliatoriumi. Kai
dirbama su akumuliatoriumi uždaroje patalpoje,
įsitikinkite, kad ji gerai vėdinama. Įsitinkinkite, kad
akumuliatoriaus ventiliacijos anga yra neužsikimšusi.

2. Apžiūrėkite, ar nėra elektrolito nutekėjimo
požymių, klibančių gnybtų ar išsipūtusių
sienelių. Praleidžiančios ar išsipūtusios sienelės
gali parodyti, kad akumuliatorius sušalęs ar
įvyko trumpas jungimas.

ĮSPĖJIMAS
Jei pastebėjote bent vieną iš šių požymių,
NEMĖGINKITE prijungti prie kito akumuliatoriaus,
pakrauti ar kitaip pakelti akumuliatoriaus įtampos.
Taip galite sukelti sprogimą, kuris sukelia sunkius
sužalojimus ar mirtį.

Užvedimas prijungiant kitą akumuliatorių
 Pastaba: Arctic Cat nerekomenduoja išsekus
akumuliatoriui transporto priemonės užkūrinėti
prijungiant kitą akumuliatorių. Geriau, išimti
akumuliatorių, jį remontuoti ir teisingai pakrauti.
Tačiau avariniu atveju gali tekti prijungti kitą
akumuliatorių. Tokiu atveju, vadovaukitės instrukcija.

3. Apžiūrėkite transporto priemonę, kuri bus
naudojama užkūrimui, ir nustatykite, ar įtampa
ir įžeminimas yra tinkami. T. p. turi turėti 12 V
nuolatinę srovę ir neigiamą įžeminimą.

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

Neteisingas elgesys ar akumuliatoriaus pajungimas gali
sukelti rimtų sužeidimų. Sprogimo atveju
nusideginimas rūgštimi, elektros šokas, regėjimo
praradimas. Visuomet nusiimkite žiedus ir laikrodžius.

Visuomet įsitikinkite, kad abi elektrinės sistemos yra
tos pačios įtampos ir įžeminimo poliškumo prieš
sujungdami laidus. Jei ne, galima rimta elektros žala.
4. Pastatykite transporto priemones taip, kad
laidai lengvai pasiektų abu akumuliatorius.
Tuomet įjunkite neutralią pavarą, įjunkite
stabdžius, išjunkite visus elektroninius prietaisus
ir išjunkite degimą.
 Pastaba: Įsitikinkite, kad visi jungikliai ant
užkuriamos transporto priemonės yra išjungti.
5. Atjunkite visus išorinius prietaisus (mobiliuosius
telefonus, GPS, radijo imtuvus) ant abiejų t. p.

1. Neužsivedančioje transporto priemonėje
nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir gnybtus.

DĖMESIO
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10. Atjunkite laidus priešinga tvarka, nei sujungėte
(4, 3, 2, 1). Būkite atidūs ir neprilieskite laidų
prie metalo ir nesukelkite trumpo jungimo.
 Pastaba: Patikrinkite akumuliatorių ir
elektrines sistemas prieš naudodamiesi transporto
priemone.

Neatjungti papildomi elektriniai prietaisai užkūrimo
prijungus kitą akumuliatorių metu gali sukelti sistemos
gedimą dėl galios šuolių.
6. Teigiamo (raudono) laido gnybtą prijunkite prie
išsikrovusio akumuliatoriaus (C) teigiamo (+)
gnybto (1), būkite atsargūs ir neprilieskite kito
gnybto prie jokios metalinės dalies. Tuomet
prijunkite kitą teigiamo (raudono) laido gnybtą
prie teigiamo (+) gero akumuliatoriaus (B)
gnybto (2).

Uždegimo žvakės
Ši transporto priemonė turi specialias uždegimo žvakes.
Teisingų uždegimo žvakių ieškokite specifikacijų
lentelėje. Šviesiai rudas izoliatorius rodo, kad žvakė yra
tinkama. Baltas ar tamsus izoliatorius rodo, kad varikliui
gali reikėti techninės apžiūros. Pasikonsultuokite su
autorizuotu Arctic Cat dileriu, jei izoliatorius yra ne
šviesiai rudos spalvos. Esant šaltam orui visuomet
leiskite varikliui tinkamai sušilti prieš naudojant.
Kad palaikytumėte karštą, stiprią kibirkštį neleiskite
žvakei apanglėti.

 Pastaba: Kai kurie užkūrimo laidai gali būti
vienodos spalvos, bet jų galai ar gnybtai bus skirtingų
spalvų – raudonos ir juodos.
7. Prijunkite vieną neigiamo (juodo) laido gnybtą
prie neigiamo (-) gero akumuliatoriaus gnybto
(3). Tuomet prijunkite kitą neigiamo (juodo)
laido gnybtą (4) prie nedažyto metalinio
paviršiaus (A) ant variklio ar rėmo kuo toliau
nuo išsikrovusio akumuliatoriaus ir kuro
sistemos komponentų.

Prieš išimdami degimo žvakes, nuvalykite aplink
esančius nešvarumus, kad jie nepatektų į variklio vidų.
Sureguliuokite tarpelį (žr. specifikacijų lentelę)
tinkamam degimui. Tarpeliui nustatyti naudokite
tarpmatį.

ĮSPĖJIMAS
Niekuomet paskutinės jungties nejunkite prie
akumuliatoriaus, nes kibirkštis gali uždegti vandenilio
dujas, sukelti akumuliatoriaus sprogimą ir
nusideginimus rūgštimi ar regos praradimą.
8. Atsistokite atokiau nuo išsikrovusio
akumuliatoriaus ir užkurkite transporto
priemonę su geru akumuliatorium. Leiskite
padirbti kelias minutes, kad išsikrovęs
akumuliatorius šiek tiek įsikrautų.
9. Užkurkite transporto priemonę su išsikrovusiu
akumuliatorium ir leiskite padirbti kelias
minutes prieš atjungdami laidus.
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Įdėję žvakę, įsitikinkite, kad priveržėte tinkamai. Nauja
žvakė turi būti prisukta 1/2 apsisukimo po to kai
poveržlė prisiliečia prie variklio korpuso. Panaudota
žvakė priveržiama 1/8 – 1/4 apsisukimo po to kai
poveržlė prisiliečia prie variklio korpuso.

3. Pripilkite plovimo indą nedegaus valiklio,
įmerkite oro filtrą ir išplaukite.
 Pastaba: oro filtrų ploviklio ir oro filtrų
alyvos galima įsigyti iš Arctic Cat.
4. Suspauskite filtrą ir jį nusausinkite. Nesukite ar
nelenkite filtro, nes gali atsirasti įtrūkimų.
5. Išdžiovinkite filtrą.
6. Įdėkite filtrą į plastikinį maišelį, įpilkite oro
filtrams skirtos alyvos ir įtrinkite filtrą.
7. Suspauskite filtrą ir pašalinkite perteklinį alyvos
kiekį.

Oro filtras/korpusas
Oro filtras visuomet turi būti švarus, kad variklis
išlaikytų galingumą ir kuro suvartojimą. Jei transporto
priemonė naudojama normaliomis sąlygomis, oro filtro
aptarnavimą atlikite nurodytais intervalais. Jei
važinėjate dulkėtose, šlapiose ar purvinose vietovėse,
apžiūrėkite filtrą dažniau. Naudokite instrukcija, kaip
išimti ir išvalyti/pakeisti oro filtrą.

DĖMESIO
Suplėšytas oro filtras gali pažeisti variklį. Purvas ir
dulkės gali patekti į variklį, jei oro filtras suplėšytas.
Atidžiai apžiūrėkite filtrą, ar nėra įplyšimų, prieš ir po
filtro valymo. Pakeiskite filtrą nauju, jei radote
įplyšimų.

DĖMESIO
Tinkamai neprižiūrėtas oro filtras, t. p. naudojant
dulkėtose, šlapiose ar purvinose vietovėse, gali pažeisti
variklį.

8. Išvalykite nešvarumus, esančius oro filtro
korpuso viduje.
9. Apžiūrėkite oro angas žemiau korpuso, ar nėra
nešvarumų ir sujungimai yra sandarūs.
10. Įdėkite oro filtrą ir dangtelį.

 Pastaba: Oro filtras yra virš ir į priekį
nuo galinio dešinio rato.
1. Nuvalykite purvą nuo ir aplink filtro korpusą.
2. Atsekite penkis segtukus, laikančiu oro filtro
dangtelį.

V-diržo apsaugos sausinimas

1.
2.
3.
4.

5.

 Pastaba: jei transporto priemone
važiavote per vandenį, V-diržo apsaugos turi
būti nusausintos.
Pastatykite transporto priemonę lygioje vietoje.
Atsukite drenažinės angos varžtą ir leiskite
vandeniui išbėgti.
Įjunkite neutralią pavarą ir užkurkite variklį.
Kelis kartus padidinkite ir sumažinkite variklio
sūkius, kad likęs vanduo būtų išpūstas. Išjunkite
variklį.
Įdėkite drenažinės angos varžtą ir saugiai
priveržkite.

 Pastaba: V-diržas ir skriemuliai turi būti
tikrinami kas 800 km (500 mylių) ir diržas
pakeistas (jei reikia).

Padangos

ĮSPĖJIMAS
Visuomet naudokite nurodyto tipo ir dydžio padangas.
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Žiūrėkite į specifikacijų lentelę tinkamo padangų
slėgio. Visuomet palaikykite tinkamą slėgį padangose.

Naudokite tik Arctic Cat patvirtintas padangas, kai
keičiate padangas. Jei naudosite kitas padangas, galite
susidurti su nestabiliu t. p. eksploatavimu.

Padangos protektoriaus būklė

Bekamerių padangų remontas
Jei padanga yra pradurta ir leidžia orą, ją galima
remontuoti su padangų skylių kamščiais. Jei padanga
įpjauta ar pradūrimo negalima užtaisyti kamščiu,
padangą privaloma pakeisti nauja. Kai transporto
priemonė naudojama vietovėse, kur pergabenimo ar
techninio aptarnavimo paslaugos yra nepasiekiamos,
labai rekomenduojama turėti padangų remonto rinkinį
ir pompą su savimi.

Ratai
1. Pastatykite transporto priemonę ant lygaus
paviršiaus, įjunkite stovėjimo pavarą (P) ir
įjunkite diferencialo blokavimą.
2. Atlaisvinkite ratus laikančias veržles.
3. Pakelkite transporto priemonę.
4. Nuimkite ratus laikančias veržles.
5. Nuimkite ratus.
6. Uždėkite ratą ir naudodamiesi dinamometriniu
raktu priveržkite veržles vieną po kitos įstrižai
veržimo jėgą didindami po 27,1 Nm (20 ft-lb) iki
108,5 Nm (80 ft-lb).

Bet kokių sudėvėtų padangų naudojimas su šia
transporto priemone yra labai pavojingas. Padanga
laikoma sudėvėta, kai protektoriaus gylis yra mažesnis
nei 3 mm (1/8 in). Įsitikinkite, kad pasikeitėte padangas,
iki kol jos pasiekė šį nusidėvėjimo lygį.

ĮSPĖJIMAS
Susidėvėjusių padangų naudojimas yra pavojingas ir
gali padidinti avarijos riziką.

Padangų keitimas

Duslintuvas/kibirkšties apsauga

Šiose transporto priemonėje sumontuotos žemo slėgio
bekamerės padangos. Oras yra izoliuojamas vidinio
ratlankio ir padangos briaunos. Jei ratlankis ar padangos
briauna yra pažeista galimas oro nutekėjimas. Būkite
itin atidūs, kad nepažeistumėte šių vietų, keisdami
ratus.

Duslintuvas turi apsaugą nuo kibirkšties, kurią reikia
reguliariai išvalyti. Kibirkšties apsaugą valykite
nurodytais intervalais ir vadovaukitės instrukcija.

ĮSPĖJIMAS
Palaukite, kol duslintuvas atvės, kad
nenusidegintumėte.
1. Atsukite varžtus, laikančius galinę karščio skydo
dalį. Tuomet atsukite tris varžtus, laikančius
kibirkšties apsaugą.

Labai svarbu naudoti tinkamus įrankius keičiant ar
tvarkant padangas, kad nepažeistumėte padangos ar
ratlankio. Jei neturite tam tinkamų įrankių, leiskite šį
aptarnavimą atlikti autorizuotam Arctic Cat dileriui ar
kvalifikuotam padangų servisui.

DĖMESIO
Nuiminėdami padangas nuo ratlankių, būkite itin
atsargūs, kad nepažeistumėte padangos ar ratlankio.

ĮSPĖJIMAS
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2. Nuvalykite suodžius nuo pertvaros naudodami
tam skirtą šepetėlį, kad nepažeistumėte
pertvaros.
 Pastaba: Jei pertvara ar tarpinė yra
pažeista, jas būtina pakeisti.
3. Įdėkite apsaugą nuo kibirkšties ir prisukite
varžtais. Priveržkite 6,8 Nm (60 in-lb). jėga.
4. Pritvirtinkite galinę karščio skydo dalį penkiais
varžtais.
3. Įdėkite naujus žibintus ir prijunkite laidus.
4. Sureguliuokite žibintus naudodamiesi žibintų
reguliavimo instrukcija, pateikta toliau šiame
skyriuje.
Norėdami pakeisti galinius žibintus, naudokite šią
instrukciją.
1. Atjunkite laidus nuo galinio žibinto. Tuomet
atsukite veržles, kurios laiko galinius žibintus
prie tvirtino kronšteino.

Žibintų keitimas
 Pastaba: LED elementai yra nekeičiami.
Turi būti keičiamas visas žibintas.
Norėdami pakeisti priekinius žibintus, naudokite šią
instrukciją.
1. Atjunkite laidus nuo galinės žibinto dalies.
2. Atsukite tris laikančiuosius varžtus ir išimkite
žibintus.

2. Nuimkite galinius žibintus.
3. Sumontuokite naujus galinius žibintus ir
priveržkite su veržlėmis. Tuomet prijunkite
laidus.
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Žibintų reguliavimas
Priekiniai žibintai gali būti reguliuojami vertikaliai. Šiam
reguliavimui turi būti naudojamas ilgųjų šviesų
geometrinis centras.
1. Pastatykite transporto priemonę ant lygaus
paviršiaus taip, kad plokštuma į kurią šviečia
žibintai (pvz. siena) būtų nutolusi apie 6,1 m (20
ft).

Saugikliai
Saugikliai yra galios skirstymo bloke po keleivio sėdyne.
Jei įvyko bet koks elektrinės sistemos gedimas, visuomet
pirmiausia patikrinkite saugiklius.
 Pastaba: norėdami išimti saugiklį,
paspauskite laikančiąsias kilpeles saugiklio
šonuose ir ištraukite saugiklį.

2.
3.

4.
5.

6.

 Pastaba: transporto priemonė turėtų
būti apkrauta vidutine apkrova, kai
reguliuojami žibintai.
Pamatuokite atstumą nuo žemės iki vidurinio
žibintų taško.
Naudodami 2 žingsnyje gautus matmenis,
pažymėkite horizontalias linijas ant matavimo
paviršiaus šiame aukštyje.
Įjunkite šviesas. Įsitikinkite, kad naudojate
ilgąsias šviesas. NENAUDOKITE trumpųjų šviesų.
Apžiūrėkite kiekvieno žibinto šviesos srauto
tikslumą. Tinkamas tikslumas yra kai
intensyviausias spindulys yra 5 cm žemiau
pažymėtos linijos ant matavimo plokštumos.
Sureguliuokite kiekvieną žibintą sukdami varžtą
4mm veržliarakčiu prieš laikrodžio rodyklę, kad
pakeltumėte ir pagal laikrodžio rodyklę, kad
nuleistumėte šviesos srautą.

DĖMESIO
Visuomet pakeiskite perdegusį saugiklį tokio paties
tipo ir charakteristikų nauju saugikliu. Jei naujas
saugiklis perdega po trumpo laiko, pasikonsultuokite
su autorizuotu Arctic Cat dileriu.

Elektros išvadas
Du elektros išvadai papildomiems prietaisams yra
priekinėje ir galinėje elektros instaliacijoje. Vienas
išvadas yra centrinėje konsolėje.
 Pastaba: galinis elektros išvadas yra po
radiatoriumi, iš dešinės prie droselinės
sklendės korpuso. Priekinis el. išvadas yra po
prietaisų skydeliu prieš spidometrą/LCD
ekraną.
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Durys ir apsauginiai tinklai
Apžiūrėkite, ar ant durų nėra sulūžusių ar įlenktų
vamzdžių, lankstų ar užraktų. Įsitikinkite, kad durų spyna
veikia ir deramai užsirakina.

DĖMESIO
Naudokite papildomus prietaisus negalingesnius nei
180 W.

Daiktadėžė/Įrankiai
Ši transporto priemonė turi daiktadėžę prietaisų
skydelyje.

Apžiūrėkite apsauginius tinklus, ar nėra nušiurusių ar
suplyšusių. Pakeiskite tinklus, jei jie pažeisti.

Pagrindinių įrankių komplektas (įdėtas po vairuotojo
sėdyne) įeina į transporto priemonės komplektaciją.
Visuomet turėkite šį komplektą transporto priemonėje.

Apsauginis rėmas (ROPS)
Apžiūrėkite apsauginį rėmą, saugantį apsivertimo ant
stogo atveju, ar nėra deformacijų, persisukimų,
įtrūkimų, atsipalaidavusių ar pažeistų užsegimų, ar
rėmas ne modifikuotas, ar netrūksta ROPS etiketės, ar
rėmas nebuvo remontuojamas ar virinamas neteisingai.
Jei pastebėjote bent vieną iš šių požymių, nedelsiant
pristatykite transporto priemonę autorizuotam Arctic
Cat dileriui remontui.

Saugos diržai
Apžiūrėkite saugos diržus, ar nėra nušiurusių ar įplyšusių
kraštų. Patikrinkite, kad diržai išsitraukia ir susitraukia
sklandžiai ir be kliūčių. Patikrinkite, kad diržo sagtis
saugiai įsifiksuoja spynoje ir spyna lengvai atsisega
paspaudus mygtuką. Nuplaukite bet kokį purvą nuo
diržų įtempėjų ir nėra jokių nuolaužų. Netepkite
įtempėjų alyva.
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4. Užkiškite išmetimo vamzdžio angą švariu
skuduru.
5. Patepkite alyva viršutinę vairo veleno įvorę ir
amortizatorių plunžerius.
6. Priveržkite visas veržles ir varžtus. Įsitikinkite,
kad kniedėmis sutvirtinti elementai laikosi
tvirtai. Pakeiskite visas atsilaisvinusias kniedes.
Svarbu visos veržlės ir varžtai būtų priveržti
pagal nurodytas specifikacijas.
7. Pripildykite aušinimo sistemą tinkamo aušinimo
skysčio iki pildymo angos apačios.
8. Atjunkite akumuliatoriaus gnybtus (pirmiausia
neigiamą gnybtą). Tuomet išimkite
akumuliatorių, nuvalykite akumuliatoriaus
gnybtus ir padėkite į švarią sausą vietą.
 Pastaba: Akumuliatoriaus laikymui
naudokite akumuliatoriaus srovės palaikytoją
arba įsitikinkite, kad akumuliatorius pilnai
pakrautas (žr. skyrių apie akumuliatorius šiame
vadove).
9. Pastatykite transporto priemonę viduje ant
lygaus paviršiaus.

Pasiruošimas laikymui (konservavimas)
Arctic Cat rekomenduoja naudoti šią procedūrą
ruošiantis sandėliuoti transporto priemonę ilgesniam
laikui. Arctic Cat dileris turėtų atliktį šią procedūrą,
tačiau savininkas gali atlikti šį aptarnavimą ir pats.

DĖMESIO
Prieš sandėliuojant šią transporto priemonę, ji turi būti
tinkamai paruošta, kad būtų išvengta rūdijimo ir
detalių nusidėvėjimo.
1. Nuvalykite sėdynes su drėgna šluoste ir leiskite
išdžiūti.
2. Kruopščiai nuvalykite transporto priemonę ir
nuplaukite purvą, tepalą, žolę ir kitas išorines
medžiagas nuo transporto priemonės. Leiskite
išdžiūti. NELEISKITE vandeniui patekti į variklio
vidų ar oro įsiurbimo kolektorių.
3. Kuro baką ištuštinkite arba įpilkite kuro
stabilizatoriaus į kurą. Nuimkite oro filtro
dangtelį ir išimkite oro filtrą. Užkurkite variklį ir
leiskite padirbti. Tuomet greitai purkškite
purškiamo tepalo (Arctic Cat Engine Preserver) į
oro filtro ertmę 10 – 20 sekundžių. Įdėkite oro
filtrą ir apsauginį dangtelį.

DĖMESIO
Venkite transporto priemonę laikyti lauke tiesioginėje
saulės šviesoje ir venkite dengti plastikiniais dangalais,
nes drėgmė gali pradėti rinktis ir sukelti rūdžių
atsiradimą

DĖMESIO
Jeigu oro filtro korpuso vidus yra nešvarus, išvalykite jį
prieš užkurdami variklį.
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Paruošimas po konservavimo
Tinkamai paruošta transporto priemonė po ilgesnio
sandėliavimo garantuos daug kilometrų ir valandų
važiavimo be problemų. Arctic Cat rekomenduoja šią
procedūrą.
1. Kruopščiai nuvalykite transporto priemonę.
2. Nuvalykite variklį. Išimkite skudurą iš išmetimo
vamzdžio angos.
3. Patikrinkite visus laidus, ar nėra nusidėvėjimo ar
nudriskimo žymių. Pakeiskite, jei reikia.
4. Pakeiskite variklio/pavarų dėžės tepalą ir filtrą.
5. Patikrinkite aušinimo skysčio lygį ir papildykite
tinkamu aušinimo skysčiu, jei reikia.
6. Pakraukite akumuliatorių, tuomet jį įdėkite į
transporto priemonę. Prijunkite laidus;
pirmiausia prijunkite teigiamą gnybtą.

7. Patikrinkite visą stabdžių sistemą (skysčių lygį,
kaladėles ir t.t.), visus valdymo prietaisus,
priekinius ir galinius žibintus, priekinių žibintų
aukštį, sureguliuokite ar pakeiskite, jei reikia.
8. Patikrinkite padangų slėgį. Pripūskite iki
rekomenduojamo slėgio, jei reikia.
9. Priveržkite visas veržles ir varžtus pagal
specifikacijas.
10. Įsitikinkite, kad vairas sukiojasi laisvai ir nėra
suvaržytas.
11. Patikrinkite uždegimo žvakes. Išvalykite ar
pakeiskite, jei reikia
12. Vadovaukitės instrukcijomis, skirtomis prieš
naudojimąsi.

DĖMESIO
Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad degimas
yra išjungtas.
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Aptarnavimo įrašai
Data

Kilometražas

Atliktas aptarnavimas/užrašai
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UŽRAŠAMS
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Identifikavimo numeris
ĮSPĖJIMAS
Pažymi galimą pavojų, kuris gali baigtis rimtu sužalojimu ar mirtimi

1. RAKTO IDENTIFIKAVIMO NUMERIS:
Rakto identifikacinis numeris yra išspaustas ant rakto, kaip parodyta paveikslėlyje. Įrašykite šį identifikavimo numerį
aukščiau tam skirtoje vietoje, jeigu ateityje jums reikės naujo rakto.

2. TRANSPORTO PRIEMONĖS IDENTIFIKAVIMO NUMERIS:
3. VARIKLIO SERIJINIS NUMERIS:
Užrašykite transporto priemonės identifikavimo numerį ir variklio serijinį numerį tam skirtose vietose aukščiau. Jie gali
būti reikalingi užsakant naujas detales iš Jūsų autorizuoto Arctic Cat dilerio ar informacijai, jei Jūsų transporto priemonė
bus pavogta.
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ĮSPĖJIMAS
Netinkamas naudojimasis gali sukelti SUNKIUS SUŽEIDIMUS ar MIRTĮ

VISUOMET NAUDOKITE
PATVIRTINTĄ ŠALMĄ IR
APSAUGINĘ APRANGĄ

NIEKUOMET
NESINAUDOKITE
GREITKELIUOSE

VAIRUOTOJAS TURI
BŪTI 16 METŲ
AMŽIAUS AR VYRESNIS
IR TURĖTI GALIOJANTĮ
VAIRUOTOJO
PAŽYMĖJIMĄ

NIEKUOMET
NEVAIRUOKITE
APSVAIGĘ NUO
ALKOHOLIO AR
NARKOTIKŲ

NIEKUOMET NESINAUDOKITE:





atidžiai neperskaitę vairuotojo vadovo.
didesniais greičiai, nei sugebate suvaldyti ar leidžia sąlygos.
greitkeliuose, kur gali įvykti avarija su automobiliais ar sunkvežimiais.
tekančiame vandenyje ar giliau, nei dugno lygis.

VISUOMET:




pasirinkite tinkamą vairavimo techniką, kad neapsiverstumėte stačiose įkalnėse ar
posūkiuose.
segėkite savo saugos diržą ir reikalaukite, kad kiti segėtų savuosius.
laikykite rankas ir kojas transporto priemonės viduje.

Vairuotojas turi būti 16 metų ar vyresnis ir turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Nepilnamečiai
turi būti prižiūrimi suaugusiųjų.

Transporto priemonės talpa: 1 vairuotojas, 1 keleivis su saugos diržais
PERSKAITYKITE NAUDOTOJO VADOVĄ
VADOVAUKITĖS VISOMIS INSTRUKCIJOMIS IR ĮSPĖJIMAIS
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