Sněhový řetěz POLAR PROFESIONÁL
návod k montáži
POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ

1.

Řetěz zasuneme za kolo ve směru šip-ky.
Oba konce lanka protáhneme k sobě.

2.

Uchopíme oba konce lanka, zvedneme je nahoru
na dezén pneumatiky a spojíme ( zarážka se
zaklesne do spojovací objímky).

3.

Spojené lanko položíme na dezén pneumatiky.
Spojíme boční řetěz zaklesnutím spojovacího
háčku do koncového článku bočního
řetězu. Znovu zkontrolujeme, zda řetězové
úseky, které směřuji k tomuto spoji nejsou
překrouceny.

4.

Lanko zasuneme za pneumatiku a celý řetěz na
pneumatice symetricky urovnáme.

5.

Napínací řetěz s pryžovým napínačem
provlékneme utahovací brzdou.

6.

Napínací řetěz pevně utáhneme. Není na
závadu, když se utahovací brzda dostane až k
začátku bočního řetězu a sněhový řetěz ještě
není úplně napnutý.

DEMONTÁŽ:
Vozidlo zastavíme tak, aby se spojovací háček
nacházel v horní poloze. Sejmeme pryžový
napínač, celý napínací řetěz vyvlékneme
z průvlečných ok a z utahovací brzdy. Sněhový
řetěz uchopíme v horní části kola za stopové
úseky a přetáhneme co nejvíce přes dezén na
vnější stranu pneumatiky – až se objeví vnitřní
lankový kruh se spojovací objímkou. Lanko
rozpojíme a oba jeho konce stáhneme až k zemi.
Rozpojíme boční řetěz v místě spojovacího háčku
a z řetězu vyjedeme.

POZOR:
7. Přebývající část napínacího řetězu provlékneme
průvlečnými oky a pryžový napínač v napnutém
stavu zaklesneme do vhodného článku bočního
řetězu.
Překontrolujeme symetrii sněhového řetězu vůči
kolu a případně výrazné nedostatky opravíme.
Po ujetí cca 50m je nutno provést dopnutí
napínacího řetězu.






Nejezděte s řetězy s nedokončenou montáži
Doporučujeme šetrné rozjezdy vozidla
Max. rychlost s řetězy 50km/hod.
Nejezděte s řetězy po holé vozovce (bez sněhové
pokrývky).

Další pokyny:
1. Používejte vždy jen rozměr sněhového řetězu odpovídající pneumatice.
2. Je vhodné provést zkoušku montáže sněhových řetězů na vozidle ještě před skutečným použitím v zimních
podmínkách.
3. Po nasazení řetězů a ujetí cca 2km je vhodné provést ještě jednu kontrolu řetězů. Pevné dopnutí bez vůlí
v tomto stavu však již není nutné.

4. Po ukončení zimní sezóny je vhodné znečištěné řetězy opláchnout v teplé vodě a potom vysušit.

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ SNĚHOVÝCH ŘETĚZŮ POLAR PROFESIONÁL
1. Před prvním použitím sněhových řetězů doporučujeme seznámit se s těmito pokyny a
při vlastní montáži postupovat dle návodu.
2. Doporučujeme seznámit se s pokyny výrobce vozidla - pro používání sněhových řetězů.
3. Velikost sněhového řetězu POLAR PROFESIONÁL je vyznačená na spojovacím háčku
a nebo na štítku s rozměry pneumatik. Štítek je připevněn na tašce.
4. Sněhové řetězy jsou určeny jen pro jízdu na vozovkách pokrytých sněhem či ledem, popř. pro jízdu
v terénu, kdy výrazně zvyšují záběrové a brzdné vlastnosti. Materiál stopového řetězu dovoluje pomalou
jízdu i na kratších úsecích bez sněhu - bez nebezpečí porušení řetězu. V tomto případě je však nutno
počítat se zvýšeným opotřebením stopového řetězu.
5. Celková životnost řetězu je dána způsobem jízdy a do značné míry je ovlivněna počtem ujetých kilometrů
s neúplnou sněhovou pokrývkou.

6. Po demontáži řetězů doporučujeme provést jejich prohlídku a zhodnotit opotřebení článků ve stopě.
Dojde-li ke snížení tloušťky o 40% až 50% je nevyhnutelné řetěz při příštím použití
obrátit. Obrácený řetěz je možno použít až do stejných hodnot opotřebení. Pokud
zjistíme opotřebení oboustranně vyšší než 60% - další použití (v obráceném stavu)
již hrozí rizikem přetržení.

7. Ošetření řetězu. Řetězy po použití opláchneme ve vodě a osušíme. Řetězy neolejovat (nemazat). Případná
povrchová koroze (nikoliv důlková) neohrožuje kvalitu řetězu pro další použití.
Dodavatelé sněhových řetězů:
Celý sortiment řetězů zajišťují prodejci:
JUBO – Jeseník s.r.o.
REŤAZE SLOVAKIA s.r.o.
Jeseník 101
Mallyho 56
790 81 ČESKÁ VES
909 01 SKALICA
tel./fax: 0645/412 234,412 365
tel./fax: 0801/644 412
e-mail: retaze@retaze.sk
e-mail: jubo@jubo.cz

MARTTESKON s.r.o.
Velké Karlovice 714
756 06 VELKÉ KARLOVICE
tel./fax: 371 625 015
e-mail: info@martteskon.cz

Záruční podmínky
Výrobce sněhových řetězů pro nákladní vozidla poskytuje záruku 2 roky od data prodeje na následující
vady:
1.

Vady rozměrové a vady způsobené nesprávným sestavením součástí u výrobce, pokud tyto vady
znemožňují montáž na kolo, nebo ohrožují správnou funkci řetězu.

2.

Vady materiálu, vady řetězových částí a jejich tepelné zpracování – např. neúměrné místní
opotřebení stopového řetězu.
V případě zjištění některé z výše uvedených vad je nutno celý pár vadných řetězů odeslat prodejci,
který reklamaci uplatní u výrobce.
Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávným použitím výrobků. O rozsahu opravy, výměny
rozhodne výrobce na základě posouzení konkrétního případu.
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