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Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím této šlapací
káry. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro případnou budoucí

potřebu.

PUKY
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Uživatelský manuál

5. Používání
Prosím používejte tuto šlapací káru ve vhodném prostranství, např na dětském hřišti.
Šlapací kára není konstruována k používání na veřejné komunikaci.

Maximální zátěž na danou šlapací káru:
F 20L = 30 kg,
F 50 až F1 = 50 kg

1.1.1.1.1. Úvod

Gratulujeme ke koupi Vaší šlapací káry PUKY. Koupili jste výrobek, který Vašemu
dítěti zajisté udělá velkou radost. Tato uživatelská příručka Vám poskytne rady, jak
Vaši šlapací káru bezpečně používat. Pokud máte jakékoli otázky či problémy,
prosím kontaktujte Vašeho odborného dealera na internetové adrese: www.domafit.cz

2.2.2.2.2. První použít této šlapací káry

Vaše šlapací kára byla smontována buďto Vaším odborným dealerem nebo Vámi
a je připravena k použití.

Prosím, ujistěte se, zda byla učiněna bezpečnostní kontrola.

3.3.3.3.3. Odpovědnost rodičů.

Tato šlapací kára splňuje požadavky evropské normy EN71, jak je uvedeno v označení CE.
Nebezpečí během hraní se šlapací károu lze z velké části vyloučit řádným užíváním. Mějte
na paměti, že temperament dětí a přirozené nutkání hrát si může vést k nepředvídatelným
s A také k nebezpečí, za které prodejce nemůže nést odpovědnost. Měli bysteituacím.
p své děti ke správnému používání této šlapací káry a povědět jim o možnémroto učit
nebezpečí.

Při používání této šlapací káry musí dítě nosit boty, které plně kryjí jejich nohy. Nesmí
nosit volné oblečení, které by se mohlo zaplést do zadních kol káry. Vaše dítě nesmí
j v místaezdit blízkosti schodiště, eskalátoru, ostrého stoupání, bazénu nebo jiného
s vodou. chodiště v okolí musí být zajištěno tak, aby z něho dítě nemohlo sjets či najet.

4.4.4.4.4. Varování

F 20L - F 1L
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6. Péče a údržba

Měli byste provádět pravidelné kontroly stavu Vaší šlapací káry. Kontrolujte pnutí
řetězu a podle potřeby ho utáhněte či povolte. Při upravování řetězu nemusíte kryt
řetězu odmontovávat (mimo F 20). Co musíte udělat je jen uvolnění šroubů
u šlapek na každé straně a rovnoměrně otočte zpátky. U F 20 musíte odmontovat kryt

řetězu i se šrouby a podložkami, poté oba dva plastové kryty můžete odsunout.

Při kompletaci musíte všechny šrouby pevně utáhnout.

Varování! Samoutahovací šrouby musí být nahrazeny při následující celkové demon-

táži. Každých 6 měsíců kontrolujte (pokud Vaše dítě používá často šlapací káru, tak

dříve než jednou za 6 měsíců) všechny opotřebovávající se díly, a ujistěte se, že

všechny matice i rouby plní sš vou funkci. Ložiska by měla být čas od času naolejována

standardním olejem na kola. Šlapací kára by měla být chráněna před posypovou solí a

také by něměla být dlouhodobě skladována ve vlhké místnosti (např.garáž).

Nepoužívejte agresivní čistící prostředky při čištění Vaší šlapací káry. Používejte jen

ekologicky šetrné čisticí prostředky.

Pozor! Nepoužívejte vysokotlakou čisticí techniku při umývání Vaší šlapací káry.

Dávejte si pozor na správný předepsaný tlak v pneumatikách(doporučenou hodnotu najdete

na stranách pneumatik).

Opotřebované díly okamžitě vyměňte za nové - jen tímto si udržíte vysokou konstrukční

úroveň bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte Vaší šlapací káru

do doby, než je oprava ukončena. Deformované části nezkoušejte narovnat či jinak dát

do původního stavu, místo toho si objednejte u svého odborného prodejce PUKY daný.

náhradní díl.

pokud kolo dlouho dobu stojí na jednom místě může zanechat pneumatika otisk v podlaze.
Tomu se prosím zkuste vyhnoutt.

Dbeje na to, aby Vaše dítě neodšroubovalo ventilek pneumatiky (nebezpečí

Náhrada škody je oprávněna v případě správného používání šlapací káry. Použití násilí a

Poznámka! Stejně jako u automobilových pneumatik i pneumatiky na této šlapací káře,

Spotřební díly: pneumatiky, řetěz, převodník, brzda/brzdové pouzdro, hlava řízení.

Poznámka!

spolknutí).

7. Záruka

z toho vyplývající opotřebení není zahrnuto v záruce.

F 20L - F 1L



3

Model

Bitte Ihr Typenschild umseitig ausfüllen! Das PUKY-Typenschild ist, wie auf der

folgenden Zeichnung beschrieben, an den Fahrzeugen angebracht und für

Ersatzteilbestellungen bei Ihrem Fachhändler zu notieren.

Please complete the identification plate on the cycle passport page. The PUKY

identification plate is fitted to the Go-Carts as shown in the drawings below

and must be noted down for ordering replacement parts from your dealer.

Remplissez votre plaque signalétique au verso S.V.P. ! La plaque signalétique

PUKY est apposée sur les Go-Carts ŕ l’endroit indiqué sur les croquis suivants

et les indications qu’elle donne devront ętre fournies ŕ votre distributeur lors

des commandes de pičces de rechange.

Identifikační štítek

GB

DE

FR

Identifikační štítek

Vyplňte prosím identifikační štítek. Identifikační štítek je připevněn na této šlapací

káře, jak je uvedeno na obrázku níže. Při objednání náhradních dílů uveďte informace,

jenž jsou na tomto štítku uvedeny.

CZ



PUKY GmbH & Co. KG

Průkaz majitele

PUKY - Identifikační štítek
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Www.puky.de

Jméno Příjmení

Poštovní směrovací číslo Ulice, číslo popisné

Město

Prosím vyplněte

Váš prodejce

Www.domafit.cz


