
SPIKES-SPIDER COMPACT 
 
1. Specifikace 
Zakoupením řetězu SPIKES-SPIDER COM PACT se stáváte vlastníkem vysoce bezpečného 
výrobku. SPIKES-SPIDER COMPACT je vyroben univerzálně pro širokou škálu rozměrů 
pneumatik. Přesné údaje o rozměrech Vašeho SPI KES SPIDER COMPACTu naleznete v 
přiložené tabulce rozměrů. Balení obsahuje 2 podpůrné kruhy a 16 ramen(vel.1 nebo 2)nebo 2 
podpůrné kruhy a 18 ramen (vel.3 a 4) (obr.1). 
 
2. Montáž 
Podpůrný kruh má otočná ložiska na okrajích (obr.2). Drážky jsou asymetrické, nejsou ve středu 
ložiska (obr. 3). Otáčením ložiska se průměr řetězu SPIKES-SPIDER COMPACT zvětšuje nebo 
zmenšuje o 16 mm ( 0,63 palců).To znamená: pokud šipka ukazuje na L (=velký)SPIKES-
SPIDER COMPACT se zvětšuje. Pokud šipka směřuje na S (= malý)Váš SPIKES-SPIDER 
COMPACT se zmenšuje. Prosím,zkontrolujte správnou pozici ložiska. Pečlivě si prostudujte 
rozměrovou tabulky (obr.. 3). 
 
3. Spojení ramen s podpůrným kruhem 
Otočte ložiska do správné pozice. Pokud je to nutné použijte SPIKES-SPIDER COMPACT 
rameno(obr. 4).Všechna ložiska musí být ve stejné poloze .Zasuňte každé rameno zezadu do 
podpůrného kruhu (zadní = strana bez Spikes-Spider loga) do drážky ložiska, až důkladně 
zapadne. (obr.5). 
 
4. Montáž SPIKES-SPIDER COMPACT 
Odstraňte středový kryt sady Adaptéru jak je stanoveno v návodu.Nezapomeňte, že všechna 
ramena SPIKES-SPIDER COMPACT řetězu jsou otočná. Rozevřete dvě ramena a nasaďte je na 
boky pneumatik. Přitlačte zbylá ramena přes boky na vrch pneumatiky, uzavřete středový kryt 
pomocí uzavíracího disku(obr 6).Při nasazování červený střed zavíracího disku zapadne dovnitř s 
hlasitým zaklapnutím(obr. 7).Rozjíždějte se pomalu otáčející se ramena se dostanou do správné 
pozice po několika otočení kol. 
 
5. Demontáž SPIKES-SPIDER COMPACT 
Vytáhněte červenou středovou páku z uzavíracího disku a otočte(obr. 7), sejměte SPIKES-
SPIDERCOMPACT z vrchu a stran pneumatiky a sjeďte dopředu nebo dozadu . SPIKES- 
SPIDER COMPACT sklouzne na silnici.POZOR: Nesjíždějte z řetězu příliš rychle,otáčející se 
kola by mohla poškodit Vaše auto nebo řetěz SPIKES-SPIDER COMPACT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II Bezpečnostní požadavky  
1. Správné nasazení  
Správná SPIKES-SPIDER COMPACT vel.a SPIKES-SPIDER adaptér je zárukou pro správné 
nasazení a funkci výrobku. SPIKES-SPIDER COMPACT je určen pro jízdu na hnacích kolech, 
na čtyřkolých dopravních prostředcích . 
Zkontrolujte technickou dokumentaci auta. Pouze originální SPIKES-SPIDER COMPACT díly 
v originálním provedení jsou povoleny . 
 
2. Zákonné směrnice pro použití SPIKES-SPIDER COMPACT 
Maximální rychlost se řetězem SPIKES-SPIDER COMPACT je 50 km/h (= 30mil/h).Prosím 
dbejte na další platná pravidla příslušné země.  
 
3. SPIKES-SPIDER COMPACT - Výrobek pro zimní využití 
SPIKES-SPIDER COMPACT je vyroben z prvotřídního syntetického materiálu, který udržuje 
optimální vlastnosti při teplotách v rozmezí od -40 °C do +15 °C (=od -22 F do 59 F). 
 
4. Tlak pneumatik 
Dodržujte předepsaný tlak v pneumatikách 
 
5. Delší brzdná dráha 
Prosím mějte na paměti, že se sněhovými řetězy je brzdná dráha na zasněžených a zledovatělých 
silnicích vždy delší, než jízda na suché silnici bez sněhových řetězů. Pamatujte na to, že jízdní 
vlastnosti aut s tažným zařízením jsou rozdílné. 
 
6. Rozjíždění se na ledu a sněhu 
Prosím, rozjíždějte se opatrně a pomalu s řetězem  SPIKES-SPIDER COMPACT,  vyhněte se 
protáčení kol. 
 
7. Všeobecné pokyny 
SPIKES-SPIDER COMPACT je vyroben pro použití na sněhu a ledu. Je navržen tak, aby 
nerovnosti silnice nepoškodily SPIKES-SPIDER COMPACT. Vyhněte se protáčení kol, zvlášť 
na nerovnostech, při brždění atd..V případě zablokování jednoho kola si uvědomte,že ostatní kola 
se točí dvakrát rychleji než ukazuje tachometr. Díky vyšší odstředivé síle se SPIKES-SPIDER 
COMPACT může poškodit,nebo způsobit škodu na vozidle.S nízkými podběhy by rychlost měla 
být snížena tak , aby ramena SPIKES-SPIDER COMPACTu 
"neklepala" ze vnitř do podběhu. V případě reklamací,se na výše zmíněné závady nevztahuje 
záruka. 
 
8. Výměna SPIKES-SPIDER COMPACT dílů 
Jednotlivé díly SPIKES-SPIDER COMPACTu jsou výměnné a musí být nahrazeny včas. 
Prosím kontaktujte SPIKES-SPIDER COMPACT prodejce pro výměnu originálních dílů . 
 
9. Skladování SPIKES-SPIDER COMPACTu 
Po použití očistěte SPIKES-SPIDER COMPACT vodou. Skladujte při pokojové teplotě a 
nezatěžujte ramena. 



 
10. varování  
Výrobce nepřijímá odpovědnost za škody na majetku nebo za žaloby osob způsobené sněhovými 
řetězy  
 
 
 
Záruka. Základ pro podání reklamace je splnění všech pokynů pro montáž a použití. 
Milý řidiči. Díky za důvěrou,kterou jste nám projevil zakoupením výrobku SPIKES-SPIDER 
COMPACT. Získal jste vysoce kvalitní produkt,který Vás bezpečně a bez problémů odveze na 
sněhu a ledu. Navrhli a vyrobili jsme SPIKES-SPIDER COMPACT s největší péčí a s použitím 
vysoce kvalitních materiálů.Zaručujeme kvalitu výroby společně s kvalitou užitých 
materiálů.Záruka : 2 roky od data nákupu. 
 
 
 
 


