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Vážený užívateľ,
Zakúpili ste si zariadenie na úpravu snehu FINIŠER. Tento výrobok je určený na
prípravu bežeckých tratí pre korčuľovanie. Pomocou zariadenia Finišer je tiež možné
upravovať menšie zjazdovky.

1. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE:
Rozmery

: vonkajšie rozmery 216 cm x 120 cm

Hmotnosť

: 75 kg

Šírka upravenej plochy

: 215 cm

Povrchová úprava

: žiarový pozink, galvanický pozink, prášková farba (záleží na
prevedení)

Pripojenie pomocou

: oko (snežný skúter), „papuča“ (štvorkolka)

2. NÁVOD NA POUŽITIE
Finišer sa skladá z dvoch častí tiahla (B) a upravovacej časti (A).

Obr.1

Zariadenie sa pripojuje na ťažný hák snežného skútra, poprípade pomocou „papuče“
na guľu štvorkolky (záleží na prevedení Finišera). Zariadenie je potrebné ťahať po snehu
malou rýchlosťou, aby zariadenie bolo schopné upravovať sneh.

3. PRAVIDLÁ POUŽITIA FINIŠERA
Pred jazdou skontrolujte pripojenie Finišera k háku snežného skútra, prípadne na
guľu štvorkolky.
Finišer nepoužívajte pokiaľ je skúter alebo štvorkolka v zábehu.
Pri jazde s Finišerom nezabúdajte, že Finišer môže výrazne predĺžiť štandardnú
brzdnú dráhu skútra.
Úpravu terénu, alebo výrobu stopy je vhodné vykonať večer, aby sneh cez noc
vymrzol.
V prípade, že upravuje väčšiu vrstvu snehu je potrebné upravovať na viac krát, aby
ste trať alebo svah kvalitne upravili.
V prípade, že zariadenie bolo cez noc von, pred pripojením ku skútru a používaním je
potrebné, aby ste skontrolovali, či zariadenie nie je primrznuté.

4. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE
Záručná doba na zariadenie Finišer je 12 mesiacov od dňa predaja zákazníkovi
v prípade predaja právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi. 24 mesačná záručná
doba platí v prípade predaja zariadenia fyzickej osobe – nepodnikateľovi.
V prípade reklamácie sa obracajte na svojho predajcu, alebo na najbližší autorizovaný
servis. V prípade, že žiadate odstránenie závady obráťte sa na predajcu alebo na najbližší
autorizovaný servis snežných skútrov TAJGA/BURAN. Pokiaľ nebudete spokojní so servisom
alebo s riešením prípadnej reklamácie, obráťte sa na predajcov, ktorých kontakty sú
uvedené na prvej strane tejto príručky.
Aktualizovaný zoznam autorizovaných servisov TAJGA / BURAN nájdete na
www.snezneskutry.cz a www.tajga.sk.
Pri každej reklamácii je potrebné predložiť k posúdeniu príčiny poškodenia
reklamovanú súčiastku. Pri uplatňovaní je potrebné preložiť nasledovné doklady:
-

Odovzdávajú protokol prípadne dodací list
Záručný list

-

Preukázať svoju totožnosť ako majiteľa zariadenia (fyzická osoba: OP alebo pas,
právnická osoba – výpis z OR + OP alebo pas osoby oprávnenej podľa výpisu jednať za
spoločnosť alebo plnú moc od majiteľa zariadenia alebo štatutárneho zástupcu
spoločnosti)

Pokiaľ k poruche alebo poškodeniu súčastí stopára dôjde v dôsledku nevhodného
používania, nedodržanie inštrukcií uvedených v tejto príručke alebo v dôsledku
nepovolených úprav zariadenia, môže byť prípadná reklamácia zamietnutá.

5.

ZÁVER

Vážení zákazníci,
sme radi, že ste si zakúpili zariadenie na úpravu snehu Finišer a prajeme Vám veľa
úspešných kilometrov a pohodlne a kvalitne pripravených tratí.
Veríme, že naši predajcovia Vám vyjdú v ústrety a budú pracovať k Vašej plnej
spokojnosti. Sme pripravení poskytnúť Vám odborný servis, náhradné diely, a všetky
potrebné informácie.
Môžeme Vám poskytnúť veľa doplnkového vybavenia k snežným skútrom ako sú:
špeciálny príves pre prepravu snežných skútrov za automobilom, gumové prívesné sane pre
prepravu nákladov aj osôb, stopovacie zariadenia na výrobu bežeckých stôp, plastové
návleky na predné lyže, kombinézy, ochranné prilby a ďalšie vybavenie.
Ako dovozca originálnych náhradných dielov od ruského výrobca Vám môže
spoločnosť ROSIMPEX SLOVAKIA, s.r.o. na základe Vašej prípadnej objednávky dodať aj
náhradné diely na všetky staršie modely skútrov „BURAN“ – BURAN 640A i BURAN 640M.
Podrobné informácie o doplnkovom vybavení a ponuke náhradných dielov nájdete na
www.tajga.sk.
Vo všetkých zákazníckych záležitostiach sa môžete obrátiť na:
ROSIMPEX SLOVAKIA, s.r.o., Do Dielca 19, 034 01, Ružomberok, SR.
Ďakujeme, že ste si vybrali naše zariadenie Finišer.
Mgr. Miloš Makónyi
konateľ spoločnosti

