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TURVAOHJE
MATALAKITKAINEN AJONEUVON RENGAS

Rengas on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvolla tapahtuvaan liukkaan kelin ajoharjoitteluun. 
Ajoneuvolla saa ajaa vain suljetulla alueella hyvin valvotuissa olosuhteissa. Ajoluvan saa antaa vain siihen 
oikeuden omaava henkilö, jonka on huolellisesti perehdytettävä ajaja renkaan ja ajoneuvon ominaisuuksiin. 
Rengas on tunnettu oranssista pinnoitteestaan.

TURVAOHJEET
Rengas on tarkoitettu ainoastaan ajoharjoitteluun ja sitä saa käyttää vain omalla vastuullaan. Renkailla ei 
koskaan saa ajaa yleisellä tiellä. Renkailla saa ajaa vain suljetuilla ja valvotulla alueella. Muista huolehtia, 
että alue on turvallinen. Aloita testaus pienillä nopeuksilla 15–30 km/h, jotta opit tuntemaan renkaan 
toiminnan. Käytössä nopeudet saavat olla maksimissaan 50 – 70 km/h. Huolehdi, ettei kukaan vahingossa 
voi käyttää kyseisiä renkaita. Mikäli olet vähänkään epävarma miten rengas toimii, niin ota yhteyttä 
valmistajaan.

ASENNUS
Varmista ettei renkaassa ole vaurioita.
Varmista, että rengas ja vanne ovat oikeat kyseiseen autoon. Varmista, että asennus tehdään oikein. 
Varmista, että rengaspaine on 0,5-1 baaria suurempi normaalirengaspainetta. 
Kun rengas on kerran asennettu, niin sitä ei saa vaihtaa toiselle vanteelle. Irrotus rikkoo pinnan ja kumin 
tartunnan. Oikean luiston saavuttamiseksi aja rengas sisään, niin että tasaista pintaa on n. 100–150 mm.

LOPPUUNAJETUN RENKAAN HÄVITYS
Rengas voidaan palauttaa valmistajalle. Itse hävitettäessä se on AINA viillettävä terävällä veitsellä kyljen 
kohdalta niin paljon, että sitä ei voida käyttää enää vahingossa.

VASTUUT
Valmistaja ei ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä tapahtuvasta vahingosta tai 
onnettomuudesta.
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Takuu ei ole voimassa, mikäli näitä ohjeita ei noudateta ja/tai renkaalla suoritetaan normaaliajosta 
poikkeavia toimenpiteitä (esim. käsijarrukäännös).

Olen lukenut tämän turvaohjeen ja vakuutan ymmärtäneeni sen ja noudattavani sitä.

Päiväys: _________/_________/20_________

Nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus: ________________________________________
                  nimenselvennys:

RENKAIDEN TOIMITUS VOI TAPAHTUA VASTA KUN TÄMÄ DOKUMENTTI ON SAAPUNUT FAXILLA 
NUMEROON 02-777 3020.
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