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R 10
R 11
R 12
R 13
R 14

135 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

R 15

145 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
155 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
165 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
175 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
185 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
195 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
205 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
215 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
225 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65
235 / 25 30 35 40 45 50 55 60
245 / 25 30 35 40 45 50 55
155 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

R 16

165 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
175 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
185 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
195 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
205 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
215 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65
225 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65
235 / 25 30 35 40 45 50 55 60
245 / 25 30 35 40 45 50
185 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

R 17

195 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
205 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65
215 / 25 30 35 40 45 50 55 60 65
225 / 25 30 35 40 45 50 55 60
235 / 25 30 35 40 45 50 55
245 / 25 30 35 40 45 50
255 / 25 30 35 40 45
265 / 25 30 35 40
275 / 25 30 35
285 / 25 30 35

205 / 25 30 35 40 45 50 55 60

R 18

215 / 25 30 35 40 45 50 55 60
225 / 25 30 35 40 45 50 55 60
235 / 25 30 35 40 45 50
245 / 25 30 35 40 45
255 / 25 30 35 40 45
265 / 25 30 35 40
275 / 25 30 35
285 / 25 30 35
295 / 25 30
215 / 25 30 35 40 45 50 55

R 19

225 / 25 30 35 40 45 50 55
235 / 25 30 35 40 45 50
245 / 25 30 35 40 45
255 / 25 30 35 40
265 / 25 30 35
275 / 25 30 35
225 / 25 30 35 40 45

R 20
235 / 25 30 35 40 45
245 / 25 30 35 40
255 / 25 30 35
265 / 25 30 35

205  55 R 16

„ContiMobilityKit“
Eksploatacinės instrukcijos

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI
Prie naudojantis „ContiMobilityKit“ atidžiai perskaitykite 
šias instrukcijas ir įspėjimus!
Norint užtikrinti transporto priemonės saugumą, būtina laikytis 
šių instrukcijų. Nesilaikant šių instrukcijų, rizikuojate pažeisti 
padangas, dėl kurių gali pasikeisti transporto priemonės 
manevringumas ir prarasti jos valdymą. Todėl galite patirti rimtą 
ar mirtiną traumą. Praneškite kitiems automobilio vairuotojams, 
jeigu Jūs pakeitėte serijines automobilio dalis (pvz. tokias kaip, 
atsarginį ratą) naudodamas ContiMobilityKit.

Įvadas
„ContiMobilityKit“ sandarina daugumą pradurtų padangų, kad 
būtų laikinai atstatytumėte transporto priemonės mobilumą. 
Rekomenduojama naudoti tik lentelėje nurodytoms keleivinėms 
automobilių padangoms, kai padangos pripūtimo slėgis siekia iki 
300 kPa (3 barai, 43 psi). Sistema susideda iš kompresoriaus ir 
sandariklio, kuriuo efektyviai ir patogiai sandarinami automobilio 
padangų pradūrimai, pvz.: vinimis ar panašias daiktais, kurių 
skersmuo siekia iki ¼ “ (6 mm).
Priklausomai nuo padangos markės ir pažeidimo, kai kurias 
padangas galima sandarinti tik dalinai arba jos gali būti visiškai 
nesandarinamos. Kai padangoje nepakanka slėgio, tai gali įtakoti 
transporto priemonės manevringumą ir prarasti jos valdymą.
Naudojantis „ContiMobilityKit“, laikykitės šių taisyklių:
• Važiuokite atsargiai ir venkite staigių manevrų, ypač jei 

transporto priemonė pakrauta ar tempiama priekaba.
• Sistema suteikia laikinas avarines remonto priemones, kad 

galėtumėte tęsti savo kelionę iki kitos transporto priemonės ar 
padangų pardavėjo, ar maksimaliai pravažiuokite 200 km  
(120 mylių) atstumą.

• Neviršykite maksimalaus 80 km/h (50 mylių/h) greičio.
• Laikykite „ContiMobilityKit“ saugiai transporto priemonės 

bagažinėje. Nerekomenduojama nelaikyti šio komplekto keleivių 
skyriuje, nes jis gali sužeisti keleivį staigiai sustojus ar susidūrus.

• Saugokite „ContiMobilityKit“ nuo vaikų.
Šiose instrukcijose pateikti pažingsniniai paaiškinimai, kaip 
naudotis „ContiMobilityKit“ laikinuoju padangos pradūrimo 
remonto komplektu. Prašome perskaityti skyrių „Ką daryti 
pradūrus padangą“.

ĮSPĖJIMAS Nenaudokite „ContiMobilityKit“, jei padanga 
visiškai pažeista važiuojant „tuščia“ padanga. Nesistenkite 
sandarinti pažeidimo kitoje vietoje nei matoma ant  
padangos paviršiaus. Nebandykite sandarinti pažeidimo  
padangos šoninėje sienelėje.

Instrukcijos, kaip saugiai naudoti  
„ContiMobilityKit“ saugiai
• Naudokite gaminį tik su originaliomis transporot priemonės 

padangomis.
• Naudokite „ContiMobilityKit“ tik su bekamerinėmis padanga.
• Jei naudojama kita paskirtimi nei numatyta, „ContiMobilityKit“ 

gali sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą ar traumą, nes suslėgtas 
oras gali suveikti kaip sprogmuo ar sprogstamasis užtaisas.

• Statykite transporto priemonę kelkraštyje, kad netrukdytumėte 
eismui ir galėtumėte naudotis „ContiMobilityKit“ komplektu be 
jokio pavojaus. 

• Įjunkite rankinį stabdą, netgi jei pastatėte automobilį ant 
plokščio paviršiaus, užtikrinant, kad transporto priemonė 
nejudėtų.

• Nebandykite pašalinkite pašalinių daiktų, tokių kaip į padangą 
įsiskverbusių vinių ar varžtų. Palikite juos savo vietose.

• Palikite variklį įjungtą, kai naudojate „ContiMobilityKit“, bet ne 
uždarose ar prastai vėdinamose patalpose.

• Niekada nepalikite naudojamo „ContiMobilityKit“ komplekto be 
priežiūros.

• Nepalikite kompresoriaus įjungto ilgiau nei 10 min., priešingu  
atveju, kyla perkaitimo rizika.

• Pakeiskite sandariklio talpą nauja, kol nesibaigė jos galiojimo 
terminas (žr. talpos etiketę). Tuo atveju, jei baigėsi sandariklio 
galiojimo terminas, nebus galima užtikrinti komplekto  
funkcionalumo. Naudokite tik originalias „ContiMobilityKit“  
talpas, kurios atsparios slėgiui.

• Komplekto techninius duomenis rasite vadovo instrukcijose.

Ką daryti pradūrus padangą
Pradurtą padangą galite suremontuoti dviem žingsniais. 
Pirmiausia, pripumpuokite padangos sandariklio ir oro į padangą 
(žr. 1-ąjį žingsnį). Tada nedelsiant pravažiuokite trumpą atstumą  
(3-10 km / 2-6 mylias), kad sandariklis pasiskirstytų po visą 
padangą. Tada patikrinkite padangos slėgį ir įpūskite daugiau oro  
į padangą, jei reikia (žr. 2-ajį žingsnį). Atsargiai važiuokite  
maksimaliai 200 km (120 mylių) ir maksimaliu 80 km/h  
(50 mylių/h) greičiu.
Praneškite visiems kitiems transporto priemonės vairuotojams, 
kad padanga laikinai sandarinta „ContiMobilityKit“ komplektu, ir 
nurodykite specialias vairavimo sąlygas, kurių privalote laikytis. 

1-asis žingsnis: Pumpuokite padangos  
sandariklio ir oro į padangą
1  Nulupkite lipduką, žyminį maksimalų (80 km/h | 50 mylių/h) 

greitį, nuo dėžės ir pritvirtinkite ant priekinio stiklo krašto, 
kaip parodyta paveikslėlyje.

2  Paimkite žarną ir kištuką su kabeliu iš „ContiMobilityKit“ 
dėžės. Atsukite oražinį talpos jungties kamštelį.

3  Atsukite raudonąjį sandariklio talpos kamštelį.

ATSARGIAI Palikite talpos plombą nepažeistą. Prisukus talpą 
prie talpos laikiklio, pradursite talpą. Venkite odos sąlyčio su 
sandarikliu, kurio sudėtyje yra natūralaus gumos latekso. Neati-
darykite slėgio „oro išleidimo“ sklendės. Naudokite pridėtas 
apsaugines pirštines.

4  Prisukite talpą pagal laikrodžio rodyklę tvirtai ant talpos san-
darinimo jungties, įveikiant nežymų įrantų pasipriešinimą.

5  Nuimkite ventilio dangtelį nuo pažeistos padangos. Nuimkite 
apsauginį dangtelį nuo žarnos galo ir prisukite ją tvirtai ant 
pažeistosios padangos ventilio. Įsitikinkite, kad  
kompresoriaus jungiklis būtų nustatytas „0“ ir slėgio „oro 
išleidimo“ sklendė būtų uždaryta.

6  Įkiškite maitinimo kaištį į cigarečių degiklio lizdą (12 voltų 
jungtis, žr. transporto priemonės vadovą). 

7  Įjunkite variklį (tik tuo atveju, jei transporto priemonė stovi 
lauke ar gerai vėdinamoje patalpoje).

ĮSPĖJIMAS Galite uždusti, jei variklis veikia nevedinamose ar 
blogai vėdinamose patalpose (pvz.: pastato viduje)!

8  Nustatykite kompresoriaus jungiklį „I“ padėtimi.
 Svarbu: Pumpuojant sandariklį per padangos ventilį, slėgis 

gali pakilti iki 500 kPa (5 barų, 73 psi), bet sumažėti per  
30 sek.

ĮSPĖJIMAS Patikrinkite padangos šoninę sienelę, prieš 
pripučiant padangą. Jei joje yra įtrūkimų, iškilimų ar panašių 
pažeidimų, padangos nepūskite. Nestovėkite tiesiai priešais 
padangą, kol veikia kompresorius. Stebėkite padangos šoninę 
sienelę. Jei yra įtrūkimų, iškilimų ar pan. pažeidimų, išjunkite 
kompresorių ir leiskite išeiti orui slėgio išleidimo ventiliu.
Šiuo atveju, nebenaudokite padangos!

9  Pūskite padangą apie 10 min., kad minimalus slėgis  
siektų 180 kPa (1.8 barų, 26 psi), o maksimalus - 300 kPa  
(3 barai, 43 psi).

10 Trumpam išjunkite kompresorių, kad manometru 
išmatuotumėte faktinį padangos slėgį.

ĮSPĖJIMAS  Jei padangos pripūtimo slėgis nesiekia 180 kPa 
(1.8 barų, 26 psi) per 10 min., padanga smarkiai pažeista, todėl jos 
laikinai suremontuoti neįmanoma.
Šiuo atveju, nebenaudokite padangos!

11 12 Kai padangos pripūtimo slėgis siekia mažiausiai 180 kPa  
(1.8 barų, 26 psi):

•  Kompresorių nustatykite „0“ padėtimi.
•  Ištraukite maitinimo kištuką iš cigarečių degiklio lizdo.
•  Greitai atsukite žarną nuo padangos ventilio ir uždėkite 

apsauginę žarnos galvutę.

•  Palikite talpą laikiklyje. Tai apsaugos nuo netikėto

 sandariklio likučių nuotėkio.

•  Įsitikinkite, kad „ContiMobilityKit“ talpos dangtelis ir oranžinis 
kamštelis būtų saugiai uždaryti, bet jis būtų lengvai prieinamas 
transporto priemonėje. 

Komplekto reikės dar kartą, kai patikrinsite padangos slėgį.

13 14 Nedelsiant užveskite ir pravažiuokite apie 3-10 km  
(2-6 mylias), kad sandariklis galėtų sandarinti pažeistą 
vietą. Nevažiuokite ilgiau nei 10 min. ir ne greičiau nei  
80 km/h (50 mylių/h) (stebėkite lipduką, nurodantį 
maksimalų leidžiamą greitį).

ĮSPĖJIMAS Jei važiuojant, patiriate didelę vibraciją, automobilis 
tampa sunkiai valdomas ar girdisi triukšmas, sumažinkite greitį ir 
važiuokite atsargiai į vietą, kurioje galėtumėte saugiau pastatyti 
transporto priemonę. Pakartotinai patikrinkite padangą ir jos 
slėgį. Jei padangos slėgis yra mažesnis nei 130 kPa (1.3 barų, 
19 psi) arba yra matomų įtrūkimų, iškilimų ar pan. pažeidimų 
šoninėje padangos sienelėje, padangos nebenaudokite!

2-asis žingsnis: Padangos slėgio patikra
15  Sustabdykite transporto priemonę, pravažiavę apie  

3-10 km (2-6 mylias). Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite 
pažeistos padangos slėgį. Nuimkite apsauginį dangtelį  
nuo žarnos galo. Tvirtai prisukite žarną prie pažeistosios 
padangos ventilio.       

16  Išmatuokite slėgį matuokliu.

 Jei sandarikliu užpildytos padangos slėgis siekia 130 kPa  
(1.3 barų, 19 psi) ar daugiau, jis turi būti nustatytas tokiu 
slėgiu, kuris priskirtas jūsų transporto priemonei  
(žr. transporto priemonės schemoje).

ĮSPĖJIMAS Jei padangos patikros duomenys rodo, kad  
sandarikliu užpildytos padangos slėgis yra mažesnis nei  
130 kPa (1.3 barų, 19 psi) arba yra matomų įtrūkimų,  
iškilimų ar pan. pažeidimų šoninėje padangos sienelėje,  
tos padangos nebenaudokite!

•  Įsitikinkite, kad kompresoriaus jungiklis būtų įjungtas „0“ 
padėtimi.

•  Įstatykite maitinimo kištuką į cigarečių degiklio lizdą.

•  Įjunkite variklį (tik tuo atveju, jei transporto priemonė stovi lauke 
ar gerai vėdinamoje patalpoje).

ĮSPĖJIMAS Galite uždusti, jei variklis veikia nevedinamose ar 
blogai vėdinamose patalpose (pvz.: pastato viduje)!

17 18 Įjunkite kompresorių „I“ padėtimi ir pumpuokite padangą, 
kol bus pasiektas nurodytas slėgis maks. 10 min.

•  Išjunkite kompresorių ir vėl patikrinkite padangos slėgį. Jei  
padangos slėgis - per aukštas, slėgio išleidimo ventiliu išleiskite iš 
padangos oro.

•  Žarnoje likęs sandariklis gali ištekėti, kai atidarote slėgio „oro 
išleidimo“ ventilį ar nuimate apsauginį žarnos dangtelį. Prašome 
naudotis pridėtas apsaugines pirštines.

•  Pripūtę padangą reikiamu slėgiu, išjunkite kompresorių, ištraukite 
iš lizdo kištuką, atsukite žarną, uždėkite padangos ventilio dangtelį 
ir žarnos apsauginį dangtelį.

•  Palikite talpą laikiklyje ir laikykite „ContiMobilityKit“ saugiai  
transporto priemonės bagažinėje.

ĮSPĖJIMAS  Panaudoję sandariklio, galite važiuoti ne greičiau 
nei 80 km/h (50 mylių/h) ir pažeistoji padanga turi būti pakeista 
kuo skubiau (maksimalus pravažiavimo atstumas - 200 km 
(120 mylių)). Privalote sustoti, jei važiuojant pasireiškia didelė 
vibracija, nestabilus valdymas ar triukšmas.

19 20 Važiuokite į artimiausias dirbtuves, kad būtų pakeista 
pažeistoji automobilio padanga. Prieš nuimant padangą nuo 
ratlankio, praneškite padangų montuotojui, kad padangoje 
yra sandariklio. Panaudotoje žarnoje esantys sandariklio 
likučiai gali trukdyti tinkamam „ContiMobilityKit“ veikimui. 
Panaudoję „ContiMobilityKit“ pakeiskite sandariklio talpą ir 
žarną.

DĖMESIO Prisiminkite, kad avarinis padangų remonto 
komplektas užtikrina tik laikiną mobilumą. Reglamentai dėl 
padangų remonto komplekto „ContiMobilityKit“ naudojimo 
kiekvienoje šalyje gali skirtis. Pasikonsultuokite su padangų 
specialistu.

ĮSPĖJIMAS Prieš važiuojant, įsitikinkite, kad padanga būtų 
sumontuota rekomenduojamu pripūtimo slėgiu, kaip nurodyta 
transporto priemonės plakate. Stebėkite padangos slėgį, kol 
keičiama sandarinta padanga.
Tęskite, kaip nurodyta ankstesniame 15-ame punkte.

Naujas sandariklio ir keitimo dalis galite įsigyti iš įgaliotų remonto 
dirbtuvių ar prekybininko. Sandarinimo talpas galima šalinti su 
buitinėmis atliekomis.
Daugiau informacijos (pvz.: E-vadovas, Kaip naudotis vaizdo įrašu, 
ES atitikties deklaracija) galima rasti „Continental“ pagrindiniame 
puslapyje: www.continental-mobility.com
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