
Používateľský manuál 
PUKY - CAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím, pozorne si prečítajte tento manuál pred prvým použitím Vašej trojkolky . Uchovajte si 
tento manuál na bezpečnom mieste pre budúcu potrebu. 

 



Používateľský manuál 
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1. Úvod 
Gratulujeme ku kúpe Vašej trojkolky PUKY. Získali ste výrobok, ktorý vášmu dieťaťu  
zaiste prinesie veľkú radosť. Táto užívateľská príručka vám poskytne rady, ako  Vašu 
trojkolku bezpecne používať. Ak máte akékoľvek otázky či problémy, prosím 
kontaktujte Vášho odborného dealera  na internetovej adrese: www.domafit.cz. 

 

2. Prvé použitie tejto trojkolky 
Vaša trojkolka bola zmontovaná budto Vašim odborným dealerom či Vami a je 
pripravená na použitie, teda nie je nutná žiadna montážna  práca.  
Prosím, uistite sa, či bola vykonaná bezpecnostná kontrola. 
 
 

3. Zodpovednosťou rodičov 
Táto trojkolka splna požiadavky európskej normy EN71, ako je uvedené v označenie 
CE.  
Nebezpečenstvo počas hrania s trojkolku je možno z veľkej časti vylúčiť riadnym 
užívaním. Majte na pameti, že temperament detí a prirodzene nutkanie hrať si može 
viesť k nepredvídateľným  situáciám. A tiež k nebezpečenstvu, za ktoré predajca 
nemôže niesť zodpovednosť.  
Mali by ste preto učiť svoje deti k správnemu používanie tejto trojkolky a tiež im 
povedať o možnom nebezpečenstve. 
 
 

4. Varovanie 
Pri používaní tejto trojkolky musí dieťa nosiť topánky, ktoré plne kryjú ich nohy. Vaše 
dieťa nesmie jazdiť v blízkosti schodiska, eskalátora, ostrého stúpania, bazéna alebo 
iného miesta s vodou. Schody v okolí musia byť zabezpečené tak, aby z nich dieťa 
nemohlo zíšť ci nájsť. 

 

5. Používanie 
Prosím, používajte túto trojkolku len vo vhodných a zvlášt vyhradených priestoroch.  
Trojkolka sa nesmie používať v cestnej premávke. 

      Povolené maximálne celkové zaťaženie je 25 kg.  
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6. Starostlivost a údržba 
Pri čistení používajte ekologicky šetrné výrobky, ktoré nesmí byť agresívne alebo 
horľavé.  
Trojkolku je treba v zime chrániť pred soľou a je treba sa vyhnúť dlhodobému 
skladovanie vo vlhkom prostredí (napr. garáže). 

      Pozor! Pri cistenie trojkolky nepoužívajte vysokotlakové čistiace prístroje.  
 
Pravidelne kontrolujte všetky časti z dôvodu možného opotrebovania (kontrolujte        
častejšie ak je trojkolka často používaná) a tiež kontrolujte všetky skrutkové spoje a 
tiež brzdy.  
 
Originálne náhradné diely sú dodávané od Vášho odborného predajca. 

7. Záruka 
Náhrada škody je opodstatnená v prípade správneho používania trojkolky. Použitie 
násilia a z toho vyplývajúce opotrebovanie nie je zahrnuté v záruke. 

 
8. Sprievodca  ovládaním  

 
8.1 Automatické zamykanie šlapiek 
Táto funkcia zaručuje bezpečné tlačenie, počas ktorého nohy dieťaťa odpočívajú  
na pedáloch ak chcete, aby dieťa šlapalo ako na bicykli, môžete túto funkciu ľahko          
vypnúť. 

Automatické  
 Jazda vpred aj vzad.  

Pre túto funkciu musí  
byť poistný krúžok  
vytiahnuť von. 

 
Priama jazda  

 Poistný krúžok sa musia otočit tak, aby  
šípka smerovala na bicykel. Poistný krúžok 
potom musí byť  stlačený do stredu kolesa . 
Ľahšia cesta k nastavení tejto funkcie 
spočíva v tom, že otočíte predné koleso a 
súčasne stlačíte krúžok. 
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8.2 Posuvná tyc 
Táto trojkolka disponuje posuvnu tyču, ktorá je odnímateľná a nastaviteľná  

      a pomocou  ktorej Vás i Vaše dieťa urobiť stejne mobilný. Trojkolku môžete použiť 
pre hru alebo ísť  s dieťaťom von, či na nákupy. Ak stlačíte kľučku na posuvné tyči 
smerom nadol, trojkolke sa zdvihne pred kolesa a tak môže byť ľahko riadená  

      v ľubovoľnom smere.  
Ak nebudete potrebovat posuvnou tyč, jednoducho ju môžete vybrať. Do rúry potom 
zasrtčte gumovú koncovku, ktorá je súčasťou balíka. 

      Pri hraní z bezpečnostných dôvodov vždy predele celú posuvnú tyč. Ak tak  
neurobíte, musíte koniec tyče zakryť gumovou koncovkou (PUKY diel císlo 1076). 

 

 

 

 

 

8.3 Pohyb riadidiel (nie u všetkých typu) 
Možnosť obmedzeného pohybu riadite Vašej trojkolky poskytuje vášmu dieťaťu 
dostatok pohybu a zároven tiež poskytuje ochranu proti prípadným chybám.  

      Pri nadmernom uhla riadítok (90 °) hrozí strata stability. Tento problém je naším 
zariadením minimalizovaný. 
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8.4 Uzamknutie riadidiel (nie je aplikované na všetkých typoch)  
Táto funkcia je užitočná v prípadoch, kedy chcete tlačit trojkolku ako sprievod  

      a pritom tiež chcete ovládať smer, bez toho aby ste neustále museli dvíhať          
predné koleso Vašej trojkolky. 

 

Nastavenie zámku riadidel 

 

      Riadítka Vašej trojkolky sa uzamknú otočením svorky, ktorá sa nachádza na pravej 
strane nad vidlicami pri pohľade v smere jazdy (pozri schéma 1). Pamätajte si, že 
riadidlá môžu byť uzamknutelná len ak je koleso v priamom smere!  
Otočte svorku (v smere hodinových ručičok), do vyššie uvedenej značky na schéme 
2. 

 

     Odblokovanie zámku riadidiel vykonáte otočením svorky proti smeru hodinových 
ruciciek    do pôvodnej polohy (svorka zaklapne na miesto). Šípku pri pohľade zo 
zhora nemôžete uvidieť (Schéma 3). 

 
Poznámka: Ak je na riadidlá v krajnej polohe vyvinutý nadmerný tlak, zámok môže 
byť zničený. 
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8.5 Nastavenie sedačky 
Na tejto trojkolke sú možne neustále úpravy sedačky a teda aj optimálne umiestnenie 
Vášho dieťaťa. Posunutím sedačky je automaticky dosiahnutieaj optimálnej výšky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Pre zmenu polohy sedačky musíte uvoľniť skrutky, ktoré sú umiestnené v spodnej 
časti sedačky. Potom všetky skrutky pevne utiahnite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identifikačný štítok 

 

 

 

 

SK- Vyplňte prosím identifikačný štítok. Identifikačný štítok je pripevnený na trojkolke, 

ako je uvedené na obrázkoch nižšie. Pri objednávaní náhradných dielov musíte uviesť 
informácie, ktoré sú na tomto štítku uvedené. 

 

 

 

 

 

 

                                                         Identifikačný štítok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preukaz majiteľa 
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 …………………………...             …………………………………. 

       Meno                                               Priezvisko 

                    

 …………………………..              …………………………….. 

       Poštové smerovacie číslo                               Ulica, číslo popisné 

 

                            

……………………………………………………………………………… 

           Mesto      

                                                      

 

 

 

 

Váš predajca 

 

 

 

 

 

 

WWW.PUKY.DE 

WWW.DOMAFIT.CZ 


