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Návod na použitie pre hliníkové disky
1. Montáž dodaného tovaru
Hliníkové disky, pneumatiky a mechanické časti doplnkov ( napríklad podložky a iné ) musia byť
kompletizované výhradne v adekvátne vybavenom servise so zaškolenou obsluhou a zodpovedajúcim
vybavením. Pri montáži a demontáži diskov je potrebné postupovať podľa príručky „Návod na
obsluhu motorového vozidla“, časti „montáž a demontáž kolesa“, ktorá je súčasťou každého
motorového vozidla. Upozorňujeme všetkých spotrebiteľov, že svojvoľnou montážou pneumatiky na
disk môžu vážne ohroziť bezpečnosť cestnej prevádzky a svoje zdravie! Dodaný tovar je určený
výhradne pre odbornú montáž
2. Zásady správnej montáže v pneuservise
Vyžadujte montáž pneumatík na disk výhradne na kvalitných, pravidelne kalibrovaných
montážnychzariadeniach. Pred montážou disku je potrebné osadiť do disku centrovacie krúžky ( nie sú
súčasťou balenia, iba ak sa jedná o presne vrtaný disk ) Dbajte na utiahnutie skrutiek / matíc na
predpísaný moment vozidla kalibrovaným momentovým kľúčom. Hodnotu uťahovacieho momentu
nájdete v príručke od vozidla. V prípade, ak pneuservis nedisponuje kalibrovaným momentovým
kľúčom, resp. ho nepoužije pri montáži tak Vás vystavuje riziku poškodenia mechanických častí
automobilu, uvolnenia kolies počas jazdy, poprípade problémom s výmenou kolesa v prípade defektu.
Takýto pneuservis porušuje zákon! Vyžadujte doklad o zaplatení za vykonanú prácu Pred montážou
pneumatiky na disk výslovne žiadajte preventívnu kontrolu kompatibility disku a automobilu priložením
disku na náboj auta. Všetky zásielky od nás
odchádzajú riadne skontrolované a aplikácia disku je presne podľa doporučení výrobcu na jednotlivé
typy áut. Dodržanie týchto zásad je len prevencia omylu pri balení diskov zo strany výrobcu, ku ktorej
vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť ( správny kód na krabici, fyzicky iná rozteč disku v balení
V prípade pochybností žiadajte tieto náležitosti, je to vaše právo!
3. Použitie diskov na zimnú prevádzku.
Na zimnú prevádzku doporučujeme používať iba disky bez lešteného povrchu. Klasické strieborné,
čierne, antracitové poprípade iné farby bez leštených plôch Vám zaručia bezproblémovú prevádzku
počas zimy. Toto naše doporučenie vychádza z praxe. Všetky dodané disky sú ošetrené minimálne 3
vrstvami odolného laku. Ak však príde k poškodeniu laku mechanickým vplyvom, leštené plochy môžu
vykázať kozmetickú vadu. Preto použitie leštených diskov, špeciálnych úprav na zimnú prevádzku
nedoporučujeme.
4. Čistenie diskov a starostlivosť o povrchovú úpravu
Dôrazne upozorňujeme na zákaz používania agresívnych čistiacich prípravkov. Doporučujeme pre
pravidelnú starostlivosť o disky používať výhradne značkové čističe na prírodnej báze, jemnú špongiu
a neutrálny autošampón. V prípade údržby v autoumyvárke doporučujeme výber kvalitnej umyvárky s
jemnými vláknami. V žiadnom prípade nenechávajte na disku dlhodobo usadený prach a nečistoty.
5. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho
alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa
nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako
určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené
opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zataženiu,
živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu
záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe
výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare.

6. Prehlásenie k predaju kolies podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z diskov určených pre
premávku na verejných komunikáciách.
Podľa legislatívy platnej na území SR je nutné k uvádzaniu kolies do premávky na verejných
komunikáciách § 8 zákona č. 725/2004 Z. z disponovať typového schválenia systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky. Podkladom pre takéto schválenie je existencia tzv certifikátov
TUV ( a z nej vyplývajúce označenie disku značkou KBA alebo MD). Samostatnou kategóriou kolies sú
tzv náhradné diely označené značkou E a homologačným číslom. Na ne sa nevzťahuje žiadne národné
schválenie.
Disky bez schvaľovacích značiek KBA – MD alebo E sú určené pre účely motosportu, výstavné
účely ( napr uzavreté tuning zrazy ) alebo pretekárske účely. Tieto disky sú určené z hľadiska platnej
legislatívy mimo prevádzku na verejných komunikáciách v SR.
7. Návod na použitie pre bezpečnostné skrutky / matice
Montáž bezpečnostného príslušenstva doporučujeme v odborne vybavenom servise. Maticu alebo
skrutku montujte na miesto pôvodnej matice / skruky, pričom minimálne musíte dodržať 6 plných
otočení v závite. Dotiahnite s použitím momentového kľúča od 80nM pri oceľových kolesách, až po
120 nM pri alu diskoch. Po montáži otočte kolesom na zaradenom neutráli, aby ste skontrolovali
funkčnosť kolesa. Kód z balenia si uschovajte pre prípad straty kľúča.
Veľa spokojných kilometrov s novými kolesami Vám želá kolektív www.centrumkolies.sk
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