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MontáΩ protismykov¥ch ®etπzü pomocí montáΩního
lanka
1. Protismykové ®etπzy rozloΩit p®ed nebo za kolem a peçlivπ
narovnat. Napínací páka, napínací pero a napínací ®etπz musí
smπrovat na vnπj√í stranu! MontáΩní lanko p®eloΩit nap®íç p®es
horní polovinu pneumatiky. Protismykov¥ ®etπz zavπsit do
montáΩních háçkü.

Péçe
Po pouΩití je nutno dbát o to, aby ®etπzy rychle oschly. Zneçi√tπné
®etπzy opláchneme v horké vodπ, a potom je vysu√íme. Silnπ
zkorodované ®etπzy je t®eba znovu pozinkovat.
Pravidelná kontrola stavu ®etπzü: ¸etπzy otoçit, pokud je na
jedné stranπ çlánku 1/3 prümπru drátu ojeta.

2. Pomalu popojet o jednu otáçku kola, p®içemΩ se ®etπz sám
navlékne na pneumatiku. Protismykov¥ ®etπz vyvπsit z
montáΩních háçkü. Vytáhnout montáΩní lanko.
3. Sepnout boçní ®etπz na vnit®ní stranπ - potom na vnπj√í stranπ
kola.
Upozornπní: p®ekontrolovat po zavπ√ení ®etπzové p®íçky, nesmí b¥t p®ekrouceny.
4. St®edové p®íçky protáhnout krouΩky a upevnit ®etπzov¥mi spojkami do boçních ®etπzü.
5. Na venkovní stranπ kola napnout napínací ®etπz a zavléci
napínací páku do nejbliΩ√ího volného çlánku napínacího
®etπzu. Zajistit napínací páku krouΩkem. Voln¥ konec omotat
kolem venkovního boçního ®etπzu.

DemontáΩ protismykov¥ch ®etπzü
–
–
–
–

Vyvπsit napínací pero
Rozev®ít napínací páku
Uvolnit napínací ®etπz
Rozev®ít koncové háçky
(zaçít na vnπj√í stranπ )
– Uvolnit st®edov¥ díl
– Stáhnout ®etπz z kola
– Sjet ze ®etπzu
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Varování p®ed nesprávn¥m pouΩitím
Ná√ √piçkov¥ v¥robek byl vyroben s velikou péçí.
S ohledem na zákonné p®edpisy, si dovolujeme p®ednést Vám tato upozornπní p®ed
nesprávn¥m pouΩitím na√eho v¥robku, kter¥ byl vyroben dle nejnovπj√ího technického
trendu. Mnohé z nich Vám budou p®ipadat samoz®ejmé.
VΩdy v√ak uvaΩte, Ωe tato upozornπní je nutno za kaΩd¥ch okolností dodrΩet a Ωe neruçíme za √kody, které byly, i kdyΩ jenom spoluzap®íçinπny nedodrΩením tπchto podmínek.
P®evzetím protismykov¥ch ®etπzü do uΩívání se zavazujete, Ωe jste vzali Vy, nebo jiné
zodpovπdné osoby tyto pokyny na vπdomí a Ωe je budete dodrΩovat. V p®ípadπ nedodrΩení se z®íkáte jak¥chkoliv nárokü vüçi v¥robci, dovozci a v√em obchodníküm. NedodrΩení tπchto zásad müΩe vést ke znaçn¥m osobním i vπcn¥m √kodám, p®edev√ím
k dopravním nehodám s tπΩk¥mi následky.
1. Protismykové ®etπzy nikdy nepouΩívejte k jinému úçelu neΩ na montáΩ na pneumatiky vozidla. Tyto ®etπzy (i náhradní díly) jsou odolné proti opot®ebování v urçitém
nasazení, a proto se nemohou pouΩívat na tahání, zdvíhání a jiné nepat®içné úçely.
2. ¸etπzy montujte pouze na pneumatiky, které jsou uvedeny na etiketπ rozmπrü na
obalu. ¸etπzy Ize montovat na pneumatiky, které odpovídají ETRTO-normπ a jsou
namontované na pat®içném disku. Protektory jsou çasto vπt√í, takΩe forma ®etπzü
nemusí v kaΩdém p®ípadπ vyhovovat a musí b¥t vΩdy jednotlivπ provπ®ená. ¸etπzy
s nevhodn¥m p®iléháním nepouΩívat. Hu√tπní pneumatik urçené v¥robcem vozidla
kontrolovat. Není dovoleno pneumatiky p®ed montáΩí ménπ hustit a po montáΩi
hu√tπní zv¥√it. Tím müΩe dojít k vysokému napnutí ®etπzü, coΩ müΩe vést
k po√kození (trhliny, zlomeniny) ®etπzu a pneumatiky.
3. PouΩité ®etπzy je nutno p®ed kaΩdou montáΩí vizuálnπ p®ekontrolovat. V Ωádném
p®ípadπ nesmí b¥t pouΩit ®etπz, jehoΩ çást je po√kozena nebo zlomena. RovnπΩ nesmí b¥t nikdy namontován ®etπz, u kterého by byla víc neΩ polovina prümπru drátu
opot®ebená, i kdyΩ by to byl pouze jeden çlánek.
4. ¸etπzy se musí montovat vΩdy párovπ na jedné nápravπ.
5. P®ed montáΩí p®eçtπte pozornπ v√echny body návodu. NedodrΩení návodu na
montáΩ müΩe vést k chybné funkci ®etπzü, ke √kodám na vozidle a k zv¥√enému
nebezpeçí nehody.
6. P®ed jízdou s motorov¥m vozidlem p®ekontrolujte, jestli jsou ®etπzy správnπ namontovány.
7. Po krátké jízdπ (cca. 50 - 100 m) p®ekontrolujte, zda jsou ®etπzy správnπ vycentrovány a pokud je to nutné, dopnπte je.
8. ¸etπzy napnπte jen tak, jak je to pot®eba. P®íli√ vysoké napnutí müΩe zpüsobit
po√kození ®etπzu a pneumatiky.
9. P®idat jemnπ plyn, kola se ®etπzy se nesmí protáçet.
10. Po plnπ zasnπΩené vozovce müΩete jet rychlostí max. 50 km/h, po çásteçnπ
zasnπΩené vozovce znaçnπ pomaleji.
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11. Je nutné dávat pozor, aby se pneumatiky neprotáçely. Tím totiΩ dochází k po√kození
®etπzu vπt√ím opot®ebováním.
12. Stav a opot®ebování protismykov¥ch ®etπzü p®ekontrolujte kaΩd¥ch 20 km, resp. i po
del√í jízdπ po nezasnπΩené vozovce.
13. Opravy po√kozeného ®etπzu nebo jeho p®estavbu na jinou velikost nechte provádπt
pouze kvalifikovanou osobu.
14. Na opravy pouΩívejte pouze originální díly.

Podmínky záruky
1. Uznání záruky upravují v√eobecné podmínky, za kter¥ch budou podle rozhodnutí firmy pewag ®etπzy bu∂ bezplatnπ opraveny nebo vymπnπny. P®íslib záruky nemá
Ωádn¥ vliv na její uznání nebo na jiné, ze zákona vypl¥vající nároky.
2. Záruka se müΩe vyΩadovat pouze v p®ípadπ, Ωe existují dükazy, Ωe v√echny podmínky „Varování p®ed nesprávn¥m pouΩitím“ byly dodrΩeny. P®i nedodrΩení tπchto
podmínek záruka zaniká.
3. Na základπ této záruky nemüΩe b¥t poΩadována náhrada osobních a vπcn¥ch √kod.
4. Náhrada vπcn¥ch √kod je v√eobecnπ vylouçena, s v¥jimkou té, která p®ekroçí
zákonné vlastní náklady, kterou spot®ebitel utrpí.
5. Záruka konçí po 6 mπsících, poçínajíc dnem nákupu ®etπzu. Datum nákupu musí b¥t
doloΩeno dokladem o koupi.
6. Záruku müΩete vyΩadovat, kdyΩ zpπtnπ za√lete snπhové ®etπzy vçetnπ dükazového
materiálu a dokladu o koupi v¥robci, generálnímu dovozci nebo firmπ, u které jste
snπhové ®etπzy zakoupili. U terénních ®etπzü je t®eba event. reklamace s p®esn¥m
popisem √kody a okolností, za kter¥ch ke vzniku √kody do√lo, ohlásit firmπ pewag,
resp. generálnímu dovozci a to v prübπhu prvního t¥dne po vzniku √kody.
7. Ze záruky jsou vylouçeny √kody, které vznikly p®irozen¥m opot®ebováním.

Záruka
1. Právní záruçní nároky kupce vüçi v¥robci na odvolání kupní smlouvy, sníΩení kupní
ceny anebo náhradní zásilky, züstanou neporu√eny.
2. V¥robce se zaruçuje, Ωe snπhové ®etπzy pewag byly vyrobeny odborn¥m zpracováním podle nejnovπj√ího technického trendu z kvalitní oceli na v¥robu ®etπzü, která
je podrobena kvalitativní kontrole podnikovou anal¥zou. Jako záruka slouΩí jiΩ uvedené podmínky.
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