הנחיות כלליות לשימוש בשרשראות שלג.
•

יש לבדוק בספר הרכב אם ישנן הגבלות שימוש בשרשראות שלג .
ישנם כלי רכב שאין בהם מרווח מספיק בין הצמיג למכללי הרכב ובמקרה כזה
היצרן אינו מאשר שמוש בשרשראות שלג.
ישנם כלי רכב בהם מותר להרכיב רק שרשראות שלג הבולטות פחות מהצמיג
בהשוואה לשרשראות שלג סטנדרטיות כדי למנוע מגע עם מכללי הרכב.

•

כמה ימים לפני השימוש הראשון בשרשראות השלג יש להרכיב ולהסיר
את שרשראות השלג כדי לתרגל את אופן ההרכבה.

•
•

שרשראות השלג משמשות אך ורק בתנאי שלג וקרח
כעזר לנסיעה ולשיפור אחיזת הדרך והעבירות.

•

שרשראות השלג יורכבו על הגלגלים המניעים של הרכב.
על שני הגלגלים של אותו סרן מרכיבים שרשראות זהות)אותו דגם ומידת שרשרת(.

•
•

אחרי נסיעה קצרה של  100מטר יש לעצור ולבדוק ששרשראות השלג
ממורכזות על הצמיג ומתוחות מספיק .במידת הצורך יש לבצע מתיחה חוזרת.

•

כאשר נוהגים ברכב עם שרשראות שלג יש לזכור שהתנהגות הרכב
בהאצה  ,בלימה ונסיעה בעיקולי הדרך שונה מרכב ללא שרשראות שלג.
אין לבלום או להאיץ בפתאומיות.

•

בנסיעה עם שרשראות שלג אין לעבור מהירות של  50קמ"ש
בקטע בו אין שלג על הכביש המהירות המירבית הינה  30קמ"ש.
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הנחיות כלליות לשימוש בשרשראות שלג.
-2•

חוליות השרשרת אשר במגע עם הקרקע נשחקות במשך הזמן.
אין להמשיך בנסיעה עם שרשראות שלג שאחת החוליות
נשחקה ב  1/3מהעובי המקורי.

•

אם שרשרת שלג נקרעה או שנשמע רעש חריג יש להסיר
את שרשראות שלג משני גלגלי אותו סרן כדי למנוע נזק לרכב.
אין לנסוע עם שרשרת שלג על גלגל אחד בלבד באותו הסרן.

•

בסיום השמוש בשרשראות השלג  ,יש לשטוף את השרשראות
במים חמים ולתת להן להתיבש לפני הכנסתן חזרה לאריזה שלהן.

•

אחריות – לשרשראות השלג ניתנת אחריות לשנה מיום הרכישה
על פגמי ייצור בלבד.
האחריות אינה תקפה במקרה של הרכבה לא נכונה או שימוש
שאינם בהתאם להוראות ההרכבה והנחיות השימוש.

•

חלקי חילוף – שרשרת השלג כוללת מספר חוליות תיקון.
חוליות התיקון הינן לתיקון דרך בלבד עד לתיקון קבוע ע"י אדם המוסמך לכך.

•

לאחר סיום השימוש  ,שטוף את השרשראות במיים חמים ויבש אותן.
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