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Vážení zákazníci,

Vaše nové sněhové řetězy na boty Vám 
v případě náledí a sněhu zajistí potřebné
bezpečí při chůzi a pomohou Vám, bez nehod 
a bezpečně zdolávat „kluzké“ a tmavé roční
období. 

Tajemství spočívá v kombinaci hrotů a řetězů,
které jak na ledě, tak i na sněhu zajistí správné
přilnutí. 

Přejeme Vám, abyste ve zdraví a bezpečně
prošli každou zimou.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny a
Účel použití
Sněhové řetězy na boty slouží jako pomocný
prostředek při stání a chůzi na ledě a sněhu.
Výrobek můžete v závislosti na modelu připevnit
na pánské a dámské boty ve velikostech 36 až 47. 

Ve sportovním sektoru (sprint, metaná, horská
turistika atd.) nebo v sektoru bezpečnosti práce
se nesmí sněhové řetězy na boty používat. 

Výrobek je určen k soukromému použití a není
vhodný pro komerční účely. 

Otestoval a certifikát udělil:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Německo



POZOR na věcné škody / poranění
• Upozornění: Sněhové řetězy na boty snižují

riziko uklouznutí. Nemohou Vás však zcela
ochránit před pády a s nimi spojenými
zraněními.  

• Před každým použitím se přesvědčte, zda jsou
sněhové řetězy na boty kompletní a nepoško-
zené. Pokud na nich zjistíte jakoukoli závadu,
nesmíte je používat.

• Sněhové řetězy upevňujte pouze na odolnou
obuv s plochou podrážkou. 

• Podrážky musí při chůzi doléhat na výrobek 
po celé ploše. Boty s vysokými podpatky
nejsou vhodné proto, že podpatky nemohou
ležet na řetězech, popř. mohou snadno 
vyklouznout.

• Pozor u světlých popř. citlivých bot. Guma,
kterou jsou sněhové řetězy upevněny na boty,
by mohla na Vaší obuvi zanechat zabarvená
místa. 

• Sněhové řetězy sejměte hned, když bude 
podklad opět neklouzavý. Jinak byste mohli
poškodit podklad, popř. rychleji opotřebovat
hroty a řetězy. 

• Sněhové řetězy na boty nepoužívejte na cit-
livých podlahách jako např. kobercové krytiny,
parkety, dřevěné desky apod. Tyto podklady 
by mohly být poškozeny.

Likvidace

Obal roztřiďte a zlikvidujte. 
Samotný výrobek zlikvidujte jako domovní odpad. 



Použití

1. Velký otvor na
straně s hroty
zahákněte za 
špičku Vaší boty. 
Hroty musí 
ukazovat dolů.

2. Gumu natáhněte
dozadu a zahákněte
ji za patu. 

3. Zkontrolujte, zda sněhové řetězy na boty
doléhají po celé ploše a zda jsou správně
zaháknuté. 

Ošetřování

Sněhové řetězy na boty po použití vyčistěte
měkkým hadříkem a vytřete dosucha.

Výrobek uchovávejte na chladném a suchém
místě. Chraňte jej před přímým slunečním
zářením. Sluneční záření by mohlo způsobit
zkřehnutí a rozdrolení gumy. 

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní
nebo abrazivní čisticí prostředky ani
rozpouštědla.
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Číslo výrobku: CZ 287 148 (velikosti 36–41)
CZ 287 149 (velikosti 42–47) 

Sněhové řetězy na boty jsou vhodné na 
velikosti bot 36-41 (3,5-7,5) a 42–47 (8–12).


