
TRAC-GRABBER, UAB, POLITIKA IR PRIPAŽINIMAS 
 
TRAC-GRABBER NAUDOJIMO TAISYKLĖS: 

 
Svarbu: GERAI APŽIŪRĖKITE RATŲ ARKAS IR ĮSITIKINKITE, KAD TRAC-GRABBER ir DIRŽELIS 
turi pakankamai vietos padaryti pilną apsisukimą be trukdžių. Patikrinkite automobilio išorę bei stabdžių 
ir pakabos dalis. Montuojant TRAC-GRABBER ant priekinių ratų, laikykite ratus kaip galima tiesiau. 

 
JŪSŲ PATOGUMUI IR SAUGUMUI: 

 
1. Jei Trac-Grabber atsilaisvina, nedelsiant sustokite ir priveržkite. 
2. Trac-Grabber nėra skirtas ilgesniam važiavimui. Trac-Grabber turėtų būti nuimti kai transporto 

priemonė pasiekia tvirtą paviršių. 
3. Uždėkite Trac-Grabbers ant abiejų varomųjų ratų. Varomieji ratai yra tie, kurie gauna galią iš 

variklio ir pavarų dėžės. Jei nesate tikri, peržvelkite savo transporto priemonės naudojimo knygutę, 
kad sužinotumėte, ar jūsų automobilio varomieji ratai yra priekiniai, galiniai ar visi keturi. 

4. Važiuokite į PRIEKĮ arba ATGAL, atsižvelgdami į trumpiausią ir lengviausią kryptį LINK 
stabilaus paviršiaus. 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: 
 

1. TVIRTAI pritvirtinkite po vieną Trac-Grabber prie kiekvieno varomojo rato. Prakišę dirželį pro „D” 
formos žiedus, laikykite Trac-Grabber statmenai ratams su „D” žiedais jūsų pusėje. Kiškite laisvąjį 
dirželio galą pro atvirą rato dalį iš galinės pusės. Prakiškite dirželio galą pro „D” formos žiedus, 
STIPRIAI patraukite, kad diržas užsiveržtų, ir pritvirtinkite dirželį prie „Velcro” medžiagos, kad 
neatsilaisvintų. Atsilaisvinęs Trac-Grabber gali padaryti žalos automobiliui! NEMONTUOKITE 
TRAC-GRABBER PRIE PADANGOS VOŽTUVO STIEBO! 

2. Su uždėtais Trac-Grabbers nevažiuokite didesniu nei 8 km/h greičiu. 
3. TVIRTAI ĮSITIKINKITE, KAD APLINK RATUS YRA PAKANKAMAI LAISVOS VIETOS. 

Įsitikinkite, kad aplink ratus yra pakankamai vietos ir tada, kai priekiniai ratai yra pasukti. TAIP PAT 
įsitikinkite, kad tarp dirželio ir bet kokių stacionarių automobilio dalių yra pakankamai vietos dirželiui 
padaryti pilną ir nekliudomą apsisukimą. 

4. Pašalinkite visus nešvarumus, purvą ar sniegą, kuris gali trukdyti automobilio judėjimui arba 
pasunkinti važiuojamą kelią. 

5. Sumontavus visus Trac-Grabbers, VAŽIUOKITE Į PRIEKĮ arba ATGAL, ATSIŽVELGDAMI Į 
TRUMPIAUSIĄ BEI LENGVIAUSIĄ KRYPTĮ LINK STABILAUS PAVIRŠIAUS. 

6. Su sumontuotais Trac-Grabber lėtai spauskite akceleratorių kol padangos pasisuks ir pradės veikti 
Trac-Grabbers. Iš lėto vis stipriau spauskite akceleratorių kol Trac-Grabbers pradės kelti ir judinti 
automobilį. Automobiliui pradėjus judėti, laikykite pastovų greitį kol pasieksite tvirtą paviršių. 
Stenkitės kiek įmanoma labiau išvengti ratų prasisukimo. SUMONTAVUS TRAC-GRABBERS ANT 
PRIEKINIŲ RATŲ, STENKITĖS VAŽIUOTI KUO TIESIAU. 

7. NUĖMIMAS: Naudojimo metu Trac-Grabbers labai stipriai užsiverš. NORINT NUIMTI 
TRAC-GRABBERS NUO PADANGŲ, PASTUMKITE JUOS Į PRADINĘ POZICIJĄ, KAD JIE 
ATLAISVĖTŲ. 

8. Patikrinkite gumą ir dirželius, kad nebūtų įtrūkimų ar įplyšimų. Jei pastebėsite bet kokių 
deformacijų, išmeskite juos ir nebenaudokite. 
 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: 
Bet kokiu atveju Trac-Grabber, UAB, ar bet kuris iš jos filialų ar narių nebus atsakingas už tiesioginius, 
netiesioginius, baudžiamuosius, atsitiktinius, ypatingus pasekminius nuostolius, kylančius iš ar 
susijusius su jo produkto naudojimu ar netinkamu naudojimu. 

 


