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CFMOTO mini traktoriaus garantijos ir aptarnavimo 

vadovas (sąlygos ir duomenys) 
 

Dėkojame, kad nusipirkote šį mini traktorių. Siekdami pagilinti Jūsų žinias ir suteikti daugiau 

malonumo važinėjant mini traktoriumi, rekomenduojame perskaityti vartotojo instrukciją ir 

vadovautis ten pateiktais nurodymais bei reikalavimais. Norėdami patirti didžiausią 

pasitenkinimą savo mini traktoriumi ir jį įvertinti, paskirkite laiko šiai medžiagai perskaityti.  

 

Šiame mini traktoriaus garantijos ir aptarnavimo vadove smulkiai aprašomos garantijos ir 

reguliarus aptarnavimas, kurie reikalingi, norint užtikrinti didžiausią mini traktoriaus 

efektyvumą visą jo veikimo laiką.  

 

SVARBU!!!! 

 

TEISINGAS PRIEKINIO REDUKTORIAUS NAUDOJIMAS IR PAVARŲ 

PERJUNGIMAS 

Priekinių ratų diferencialą ( 4WD ) ir diferencialo blokiruotę (4WD lock) 

įjungiame ir išjungiame tik visiškai sustoję. Jeigu perjunginėsite nesustoję – gali 

sugesti reduktorius! Jeigu, įjungus diferiancialą, prietaisų skydelyje mirksi X 

ženklas, stovint vietoje reikia stipriai pasukti vairą tai į vieną tai į kitą šoną, kol 

X ženklas degs nemirksėdamas, tada galima važiuoti. 

 

 

Pavaras taip pat perjungiame tik visiškai sustoję, stipriai nuspaudę kojinį galinių 

stabdžių pedalą. 
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Žemiau pateikta lentelė patvirtina garantiją ir tiksliai identifikuoja jūsų motociklą. Prašome ją 

pateikti pardavėjo atstovui (servisui), kai lankysitės dėl aptarnavimo, remonto darbų arba 

dalių bei papildomų priemonių užsakymo.  

 

Transporto Priemonė: 

 

__________________________ 

Motociklo numeris: 

Transporto priemonės identifikavimo numeris: 

 

 

Pirmos registracijos data: 

Variklio tipas: 

 

 

Transmisija: 

 

Spalva: 

 

 

Sėdynės: 

Apžiūra: 

 

Maksimali rida tarp apžiūros: 

Garantijos įsigaliojimo data: 

 

 

Pratęstos garantijos kontrakto numeris: 

Garantijos baigimosi data: 

 

 

Naudotos transporto priemonės garantijos 

baigimosi data:  

Savininko(pirkėjo) vardas, pavardė ir adresas: 

 

 

 

Numeris: 

 

Tel: E-mail: 

Rida pirkimo metu: 

 

 

Pasikeitęs adresas/ Naujo savininko vardas, pavardė ir adresas 

 

Tel:  

Puslapis 2 iš 11 

 

 

 

 



WWW.CFMOTO.LT  

 3 

 

 

 

 

 

 

 

Atvežtas ir patikrintas prieš pateikiant: 

Prekybos atstovo antspaudas/kodas:  

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data:                                                                 Parašas:  

 

Pirkėjas:   Vardas:                                       Pavardė:                                                                                                                                                     

Su šiame garantiniame pase pateikta medžiaga bei saugaus vairavimo instruktažu 

susipažinau. Parašas:  

 

 

 

 

___________________________motociklo___mėnesių garantija 

 
Jūsų naujam motociklui suteikiama____ mėnesių garantija. Tai reiškia, kad sugedus bet 

kuriai motociklo daliai dėl blogos gamybos ar medžiagų kokybės per garantinį laikotarpį nuo 

pirkimo datos, šią dalį nemokamai sutaisys arba pakeis (konkretų sprendimą priims 

gamintojas) bet kuris įgaliotas atstovas. 

 

Garantinis įsipareigojimas bus vykdomas, jei buvo paisoma šių sąlygų:  

 
1. Motociklas buvo reguliariai tikrinamas pardavėjo nurodytuose servisuose. 

2. Nurodytuose servisuose buvo keičiami tepalai, filtrai bei kitos medžiagos pagal 

nurodytą ridos periodą garantiniame pase bei instrukcijoje – pirmą kartą po 300 km. 

arba 10 darbo valandų, kitus kartus kas 1000 km. (+ - 100 km., kitu atveju garantija 

nebetenka galios) 

3. Motociklas buvo aptarnautas pagal rekomendacijas, aprašytas instrukcijoje. 

4. Motociklas nebuvo apleistas, netinkamai naudojamas, perdirbtas arba naudojamas 

lenktynėms, nuomai ar kitiems komerciniams tikslams. 

5. Motociklo techninių duomenų lentelėje numatyti svoriai nebuvo viršijami. 

6. Motociklas nebuvo panardintas į vandenį - (virš pakojų). 

7. Nepateko į avariją ar kitą nelaimingą atsitikimą. 

8. Nebuvo sukelta išorinių mechaninių pažeidimų dėl pašalinių veiksmų ar asmenų.  

9. Buvo paisyta visų, instrukcijoje nurodytų, reikalavimų.  
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Garantija neaprėpia šių dalykų: 

 

1. Garantiniam aptarnavimui klientas turi pristatyti motociklą į serviso vietą pats. 

Pristatymo išlaidos nėra garantinis objektas. 

2. Atvežtas motociklas turi būti švarus, be prilipusio purvo sluoksnio, kitu atveju, 

plovimas bus įtraukiamas į mokamas serviso paslaugas. 

3. Nepatvirtintų dalių montavimo. 

4. Periodinio, aptarnaujamų dalykų (tepalų, skysčių, žvakių, filtrų, ir t.t.), derinimo arba 

normalaus jų keitimo ir normaliai nusidėvinčių dalių (besitrinančių stabdžių ir 

sankabos medžiagų, išmetamųjų dujų vamzdžių ir gumų). Nepaisant to, garantija 

šiems dalykams gali būti taikoma, jei jų keitimą nulėmė gamybos ar medžiagos 

defektas.  

5. Padangų, nes joms taikomos atitinkamos padangų gamintojo garantijos. Tačiau 

iškilus pretenzijoms dėl padangų, Jūsų atstovas padės jas išspręsti.  

6. Avarijų, stichijų, aplaidaus elgesio, vagių ar kitų asmenų padarytos žalos.  

7. Bet kurio tepalo prasisunkimas laikomas įprastu. 

8. Bet kuris mechaninis triukšmas laikomas įprastu. 

9. Bet kuri vibracija laikoma įprasta. 

10. Bet kurio tepalo ar skysčio suvartojimas laikomas įprastu. 

11. Rūdys arba korozija. 

12. Pusašiai ir jų lankstūs šarnyrai, pusašių gumos. 

 

 

Ypatingomis aplinkybėmis atstovas gali atsižvelgti ir į pretenzijas, pateiktas pasibaigus 

normaliam garantijos laikotarpiui.  

 

Garantija suteikiama visoms dalims išskyrus šias:  

Paskirstymo veleno dirželiai, žvakės, filtrai ir keičiamos gumos, sankabos, stabdžių 

diskai ir kaladėlės, signalizacijos, ekonomiškos išmetamųjų dujų sistemos dalys, 

akumuliatoriai, aksesuarai, el. gervės, saugikliai ir lemputės, pakabos įvorės, ratų guoliai. 

 

Vienintelis reikalavimas – dalys neturėjo būti apleistos, pažeistos, naudojamos ne pagal 

paskirtį, patobulintos, naudojamos lenktynėms ar neteisingai sumontuotos.  

 

Jeigu sugedusią dalį sumontavo ir pakeitė į gerą „CFMOTO“ atstovas, dalies kaina ir 

mokestis už darbą bus grąžinti. Jeigu remontuosite savo pasirinktame servise, bus 

grąžinta tik dalies kaina.  

 

Garantija remontuojamoms ir keičiamoms dalims 

 

Bet kokia, pagal garantiją suremontuota arba pakeista dalis, bus įtraukta į taikomo 

pradinio garantinio laikotarpio balansą.  

 

Garantijų perleidimas 

 

Jeigu savo motociklą parduodate, visos garantijos automatiškai ir nemokamai 

perleidžiamos naujajam sąvininkui.  
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Įstatyminės teisės 

 

Šios garantinės teisės papildo Jūsų šalyje galiojančias įstatymines ir bendras teises.  

 

Darbui tinkamos dalys: 

CFMOTO atstovų sandėliuose laikomos įvairiausios CFMOTO atsarginės dalys bei 

priemonės.  

 

Atsarginių dalių naudojimas: 

  

Kuriant motociklus gamintojai vykdo įvairius bandymus, kurių metu siekiama užtikrinti, 

kad visos dalys atitiktų būtinus patvarumo standartus ir veikimo lygius. 

 

Kai gamintojų atstovas vykdo garantijoje arba papildomoje aprėptyje numatytą remontą, 

jis privalo sumontuoti orginalias detales. Norint gauti daugiausiai naudos iš naujo 

motociklo garantijos, aptarnavimo ir remonto metu rekomenduojama naudoti tik 

orginalias atsargines dalis.  

 

Jeigu grįžimo namo metu, kuri nors motociklo dalis sugedo, tai galite ją pakeisti 

neoriginalia dalimi,tačiau iškart po sugrįžimo, kuo greičiau kreipkitės į atstovą.  

 

   Kreipimasis į atstovą 
 

Užsakymo tikslu kreipdamiesi į atstovą, paprašykite priimti aptarnavimui. Serviso 

tarnautojas gali paprašyti pateikti šią informaciją, kurią galite rasti savo aptarnavimo 

garantijoje: 

- Jūsų vardas, adresas ir telefono numeris (darbo valandomis) 

- Motociklo modelis ir tipas  

- Valstybinis numeris  

- Motociklo rida 

- Reikalingo aptarnavimo tipas arba smulki informacija apie reikalingą 

remontą.  

 

Kai pateikiate remonto užsakymą, kuris jūsų nuomone, turi būti atliekamas pagal 

garantiją arba papildomą aprėptį, prašome apie tai pranešti tarnautojui.  

 

Jei tarėtės dėl apmokamo aptarnavimo ar remonto, paprašykite apskaičiuoti 

bendrą kainą ir su atstovu aptarkite mokėjimo sąlygas.  

 

Kai atvykstate pas atstovą 

 

Užsirašykite motociklo ridą ir šiuos duomenis bei garantinį pasą pateikite tarnautojui.  

 

Būkite tikri, kad su tarnautoju išsamiai aptarėte, kokius darbus būtina atlikti ir kur Jus 

surasti, jeigu reikėtų atlikti nenumatytą darbą ar tokį darbą, už kurį reikėtų sumokėti 

daugiau, negu buvo jums pranešta.  
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Motociklo paėmimas po aptarnavimo 

 

Perskaitykite sąskaitą. Būkite tikri, kad suprantate jos turinį. Bet kokių neaiškumų atveju 

prašome kreiptis į tarnautoją. Patikrinkite, ar visi duomenys buvo įrašyti į aptarnavimo 

žurnalą.  

 

Rūpinimasis Jumis ir Jūsų motociklu 

 

Netgi įsigijus naują motociklą, gali kilti klausimų. Tokiu atveju greičiausias ir 

lengviausias būdas juos išspręsti –  kreiptis į CFMOTO atstovą.  

 

Esate vertinamas CFMOTO klientas. Jūsų atstovas padarys viską, kas įmanoma, kad 

gautumėte geriausią aptarnavimą, kai tik prireiks.  

 

Mes žinome savo prekes ir produktus geriau nei kas kitas. Turime visą reikalingą įrangą 

remontui bei apmokytus specialistus tam atlikti.  

Oficialus atstovas - UAB„MOTORIDER“ Tel: +37061418262; +37068700504 

info@motorider.lt  

Įgaliotieji moto servisai:  

UAB“Motorider“ Raudondvario pl. 127., Kaunas, +37061418262; +37068700504. Kitų 

partnerių ir servisų vietų sąrašas skelbiamas www.cfmoto.lt , skiltyje “kontaktai”.  
 

 

 

 

mailto:info@motorider.lt
http://www.cfmoto.lt/
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Priežiūros lentelė 

Nuosekliai tikrinkite, keiskite bei valykite nurodytus mazgus: 

 
 

Punktas 

Priežiūros intervalai 

(kurie reikalingi pirmiausia) 

 

Pastabos 

Valandos Kalendorius Kilometrai 

 
Valdymas(vairas)  Prieš 

važiuojant 
 Atlikite patikrą ir 

reguliavimą pagal 

poreikius. 
 

Priekinė pakaba  Prieš 

važiuojant 
 

 
Galinė pakaba  Prieš 

važiuojant 
 

 Padangos  Prieš 

važiuojant 
 

 
Stabžių skystis  Prieš 

važiuojant 
 

 
Stabžių svirtys/ eiga  Prieš 

važiuojant 
 

 Stabdžių sistema  Prieš 

važiuojant 
 

 Ratų veržlės  Prieš 

važiuojant 
 

 Rėmo sąvaržos  Prieš 

važiuojant 
 

 
Variklio alyvos lygis  Prieš 

važiuojant 
 

 
Oro filtras ir 

jungiamoji dalis 

 kasdien  Patikrinkite, 

dažnai išvalykite 

 
Oro filtro nuosėdų 

vamzdelis 

 kasdien  Išvalykite, kai 

matomi 

nešvarumai. 

 Aušinamasis skystis  kasdien  Tikrinti kasdien, 

keisti kas 2 metus 

 Priekiniai 

žibintai/galiniai 

 kasdien  Patikrinkite 

veikimą, užtepkite 

dielekrinio 

silikono jei 

keičiate. 

 
Oro filtras  Kas savaitę  Tikrinkite, 

keiskite jei to 

reikia 

 Degimas  Kas savaitę  Nusausinkite 

vandenį, tikrinkite 

dažnai jei 

važinėjate 

dregnomis 

sąlygomis. 

 
Stabdžių kaladėlės 10H Kas mėnesį 100 Tikrinkite 

periodiškai 

 Akumuliatorius 20H Kas mėnesį 200 Patikrinkite 

korpusą, 

nuvalykite, 

išbandykite 
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Priekinės pakabos 

tepalas 

25H Kas mėnesį 250 Tikrinkite, 

pakeiskite kas 

metus 

 
Galinės pakabos 

tepalas 

25H Kas mėnesį 250 Tikrinkite, 

pakeiskite kas 

metus 

 
Transmisijos tepalas 25H Kas mėnesį 250 Tikrinkite, 

pakeiskite kas 

metus 

 
Variklio alyvos 

keitimas 

(įvažinėjant) 

25H 1 M 250 Pirma kart 

pakeiskite tepalą 

po mėnesio laiko 

 
Pilnas tepimas 50H 3 M 500 Patepkite visus 

tvirtinimus, ašis, 

trosus ir t.t. 

 Greičių dėžės jungtis 28H 1M 500 Patikrinkite, 

sutepkite, 

reguliuokite 

 
Vairas 50H 3M 500 Sutepkite 

 
Priekinė pakaba 50H 6M 500 Sutepkite 

 
Galinė pakaba 50H 6M 500 Sutepkite 

 Karbiuratoriaus 

plūdė 

50H 6M 500 Nusausinkite 

plūdę periodiškai 

 
Akseleratoriaus 

trosas/ ETC 

jungiklis 

50H 6M 500 Patikrinkite, 

sutepkite, 

reguliuokite, 

pakeiskite jei 

būtina 

 
Akseleratoriaus 

trosas 

50H 6M 500 Patikrinkite, 

sutepkite, 

reguliuokite 

 Karbiuratoriaus oro 

paėmimo vamzdis/ 

jungtis 

50H 6M 500 Patikrinkite 

latakus, 

sandarumą, oro 

tekėjimą 

 Varantysis diržas 50H 6M 500 Patikrinkite, 

sutepkite, 

reguliuokite, 

pakeiskite jei 

reikia 

 Aušinimo sistema 50H 6M 500 Patikrinkite 

aušinimo skysčio 

stiprumą kas 

sezoną, spaudimą 

kas metus 

 
Variklio alyvos 

pakeitimas 

100H 6M (300) -1000 Pirmą kartą 

keiskite po 25 

valandų po 

mėnesio 

(300km.). 

 
Tepalo filtro 

pakeitimas 

100H 6 M 1000 Pakeiskite kartu 

su tepalu 

 
Tepalo bakelio 

šlangutės anga. 

100H 12 M 1000 Patikrinkite 

 
Vožtuvų prošvaisa 100H 12 M 1000 Patikrinkite, 

reguliuokite. 

 
Kuro sistema 100H 12 M 1000 Patikrinkite 

nuotekius prie 
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dangtelių, 

vamzdelių, kuro 

vožtuvo, filtro, 

karbiuratoriaus. 

Pakeiskite 

šlangutes kas du 

metus. 

 
Kuro filtras 100H 12 M 1000 Keiskite kas 

metus 

 
Radiatorius 100H 12 M 1000 Patikrinkite, 

išvalykite išorinį 

paviršių 

 
Aušinimo angos 100H 12 M 1000 Patikrinkite, kad 

nebūtų nuotekių 

 
Variklio tvirtinimai 100H 12 M 1000 Patikrinkite 

 Duslintuvas 100H 12 M 1000 Patikrinkite 

 
Žvakė 100H 12 M 1000 Patikrinkite, 

pakeiskite pagal 

poreikius 

 
Degimo laikas 100H 12 M 1000 Patikrinkite 

 
El. instaliacija 100H 12 M 1000 Patikrinkite 

apsaugas, rites, 

saugumą, 

užtepkite 

dialektrinio tepalo 

ant jungiančių 

dalių, kurios turi 

sąryšį su 

vandeniu, purvu 

t.t. 

 

 

 

Sankaba (varančioji 

ir važiuojamoji) 

 

100H 

 

12 M 

 

1000 

 

Patikrinkite, 

išvalykite, 

pakeiskite 

išdilusias dalis 

 
Ratų guoliai 100H 12 M 1600 Patikrinkite, 

pakeiskite pagal 

poreikius 

 
Stabdžių skystis 200H 24 M 2000 Pakeiskite kas du 

metus 

 Kibirkčių 

gaudytuvas 

300H 36 M 3000 Išvalykite 

 Greičio reguliatorius  Reguliuokite 

pagal poreikius 

 
Piršto reguliavimas Tikrinkite 

periodiškai, 

pritaikykite kai 

dalys yra 

pakeistos 

  
Atsarginis 

stabdys 

Patikrinkite 

kasdien, 

reguliuokite pagal 

poreikius 

 Priekinių žibintų 

švietimas 

Reguliuokite 

pagal poreikius 
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Reguliarus aptarnavimas yra esminis kriterijus, padedantis išlaikyti jūsų motociklo saugią, 

ekonomišką ir aplinkai nekenksmingą būklę. Jis taip pat padeda išsaugoti jūsų motociklo 

perpardavimo vertę.  

Lentelėje nurodyta didžiausia Jūsų motociklo rida, po kurios būtina atlikti aptarnavimą.  

Gero kelio ir malonių įspūdžių!!! 

 

 

Priežiūros įrašai: 

 
Pirmoji numatoma apžiūra:        300Km. (+ - 100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                     Data: 

Sąskaitos numeris: 

 

 

 
Kita numatoma apžiūra:            1300Km. (+ - 100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                    Data: 

Sąskaitos numeris: 

 

 
Kita numatoma apžiūra:            2300Km. (+ -100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                    Data: 

Sąskaitos numeris: 

 

Kita numatoma apžiūra:            3300Km. (+ - 100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                    Data: 

Sąskaitos numeris: 
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Kita numatoma apžiūra:            4300Km. (+ -100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                    Data: 

Sąskaitos numeris: 

 
Kita numatoma apžiūra:            5300Km. (+ - 100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                    Data: 

Sąskaitos numeris: 

 
Kita numatoma apžiūra:            6300Km. (+ - 100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                    Data: 

Sąskaitos numeris: 

 
Kita numatoma apžiūra:            7300Km. (+ - 100km.) 

 

 

 

 

 

 

 

Rida:                                                    Data: 

Sąskaitos numeris: 

 


