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Prosím, pozorne si prečítajte tento manuál pred prvým použitím Vašeho šlapacieho vozítka . 
Uschovajte si tento manuál na bezpečnom mieste pre budúcu potrebu. 
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1. Úvod 
Gratulujeme ku kúpe Vašeho šlapacího vozítka PUKY. Získali ste výrobok, ktorý 
vášmu dieťaťu  zaiste prinesie veľkú radosť. Táto užívateľská príručka vám poskytne 
rady, ako  Vaše šlapacie vozítko bezpečne používať. Ak máte akékoľvek otázky či 
problémy, prosím kontaktujte Vášho odborného dealera  na internetovej adrese: 
www.domafit.cz. 

 

2. Prvé použitie šlapacího vozítka 
Vaše šlapacie vozítko bolo zmontovaná budto Vašim odborným dealerom či Vami a 
je pripravené na použitie, teda nie je nutná žiadna montážna  práca.  
Prosím, uistite sa, či bola vykonaná bezpecnostná kontrola. 
 

3. Zodpovednosťou rodičov 
Toto spĺna 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 nebezpecenstvu, za ktoré predajca 
nemôže niesť zodpovednosť.  
Mali by ste preto učiť svoje deti k správnemu používaniu tohoto šlapacího vozítka  a 
tiež im povedať o možnom nebezpečenstve. 
 

4. Varovanie 
Pri používaní tohoto šlapacího vozítka 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. Schodiskov okolí musí byť zabezpečené tak, aby 
z neho dieťa nemohlo zísť či nájsť. 

5. Používanie  
Prosím, používajte túto šlapacie vozítko len vo vhodných priestoroch napr. Detské 
ihrisko.  
Šlapacie vozítko nie je zkonstruované pre pohyb na  verejnej komunikácii. 

      Povolené maximálne  zaťaženie na šlapacie vozítko: 

F 20L = 30kg 
F 50 až F1 = 50Kg 
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6. Starostlivost a údržba 
Mali by ste pravideľne kontrolovať  vaše šlapacie vozítko.  Kotrolujte napnutie reťaze 
a podla potreby ho povolte, alebo napnite. Při upravovaní reťaze , nemusíte retaz 
odmontovávať ( mimo F 20 ).Čo musíte urobit, je len uvolnenie šróbu na šlapkách   
na každej strane  a rovnomerne otočit spát.  Při F 20 musíte odmontovať kryt reťaze  
aj zo šróbmi  a podložkami, potom možete odsunúť obe plastové krytky. Při 
kompletácii musíte  všetky šróby pevne utiahnúť.  
 
Varovanie! Samouťahovacie šróby musia byť nahradené při  následnej celkovej 
demontáži. Každých 6 mesiacov kontrolujte ( pokial vaše dieťa používa častejšie 
šlapacie vozítko,  tak skor než za 6 mesiacov)  všetky opotrebovávajúce sa diely  
a uistite sa , že všetky šróby a matice plnia svoju funkciu.  Ložiská by mali byť čas  
od času naolejované štandartám olejom na bicykle. Šlapacie vozítko by malo byť 
chránené před posypovou soľou a tiž by nemalo byť dlhodobo skladované  vo vlhkej 
miestnosti (  napr. Garáž). 
Nepoužívajte agresívne čistiace prostředky při čistení vašeho  šlapacího vozítka. 
Používajte len ekologicky šetrné čistiace prostředky. 
 
Pozor!  Nepoužívajte vysokotlakú čistinu techniku při čistení vašeho šlapacího 
vozítka. Dávajte si pozor na správný, predpísaný tlak v pneumatikách ( doporučenú 
hodnotu nájdete na stranách pneumatik). Opotrebované diely okamžite vymente  
za nové – len takto si udržíte vysokú konštrukčnú  úroveň bezpečnosti. 
Z bezpečnostných dovodou nikdy  nepoužívajte šlapacie vozítko do doby, než  je 
oprava dokončená. Deformované časti sa nepoklajte narovnávať, alebo  nijak inak  
dávať do povodného stavu, miesto toho si objednajte u svojho odborného predajcu 
PUKY  daný náhradný diel. 
 

Spotrebné diely: Pneumatiky, reťaz, prevodník, brzda, brzdové púzdro, hlavné 
riadenie. 
Poznámka!   Rovnako  jako pri automobilových pneumatikách aj pneumatiky  
na tomto šlapacím vozítku, pokial dlho stojí na jednom mieste, može zanechať otisk 
na podlahe. Tomu sa prosím zkuste vyhnúť.  Dbajte na to , aby vaše dieťa 
neodšróbovalo  čiapočku z ventilku pneumatiky ( nebezpečenství prehltnutia). 
 
 

7.  Záruka 
Náhrada škody je oprávnená v prípade správného používánia šlapacího vozítka. 
Použitie násilia a z toho vyplývajíce   opotrebenie  nie je zahrnuté v záruke. 
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SK- Vyplňte prosím identifikačný štítok. Identifikačný štítok je pripevnený na šlapacom 

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

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

               Meno                                             Priezvisko 

                    

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

    Poštové smerovacie číslo                                         Ulica, číslo popisné 

 

                            

………………………………………………………………………………………………… 

                        Mesto      

 

 

 

 

 

 

Váš predajca 

 

 

 

 

 

 

WWW.PUKY.DE 

WWW.DOMAFIT.CZ 


