
                             

Používateľský  manuál 
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Prosím, pozorne si prečítajte tento manuál pred prvým použitím tohto detského bicykla. 
Uchovajte tento manuál na bezpečnom mieste pre budúce možné použitie. 
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Používateľský  manuál 

PUKY - BICYKEL 

 
Úvod 

Gratulujeme Vám ku kúpe Vášho bicykla značky PUKY. Získali ste výrobok, z ktorého Vaše 
dieťa bude mať  určite veľkú radosť. Táto užívateľská príručka Vám poskytne rady,  ako tento 
bicykel bezpečne používať. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, prosím kontaktujte 
Vášho odborného predajcu na internetovej adrese: www.domafit.cz 

Prvý výlet 

Prvý kontakt Vášho dieťaťa s cestnou dopravou je skutočnou výzvou a aj Vašou  
zodpovednosťou pri dohliadaní. Odporúčame nepremáhat Vaše dieťa. Ak ešte nemá Vaše 
dieťa vyvinutý cit pre rovnováhu, ktorú ľahko získalo cvičením na bicykli bez pedálou, 
dôrazne Vám odporúčame dodržať nasledujúce bezpečnostné opatrenia. najprv jazdite s 
Vaším dieťaťom na chránenom mieste (napr. park, detské ihrisko) a potom až na verejnej  
komunikácii. 

Vyvarovanie sa nebezpečenstva 

- Dovoľte svojmu dieťaťu jazdu na bicykli na verejnom mieste len vtedy, keď ste si istý, že to 
zvládne.  
- Aby sa Vaše dieťa správne správalo na verejných komunikaciach, Vaše dieťa musí 
pochopiť najdôležitejšie pravidlá cestnej premávky.  
- Od Vášho dieťaťa nepožadujte príliš veľa. Ostatný účastníci cestnej premávky, najmä 
automobily, môžu Vaše neskúsené dieťa vyrušiť. 

Technika jazdy 

Vysvetlite Vášmu dieťaťu, ako bicykel používať pred tým, ako ho prvý krát použije. Vaše 
dieťa by malo poznať rôzne komponenty, z ktorých sa bicykel skladá. To platí najmä pre 
používanie bŕzd. Praktickú ukážku používania bŕzd ukážte Vášmu dieťaťu v chránenom 
priestore (napr. na ihrisku). Príliš tvrdým brzdením predným kolesom môže dôjsť k situácii, 
keď sa koleso zablokuje a nasleduje pád. Buďte opatrný, keď je cesta mokrá alebo pokrytá 
štrkom! Vždy by  ste mali používať cyklistické chodníky, ak sú k dispozícii - dospelí by mali 
byť v tomto príkladom ... 

Právné poznámky 

Váš  nový bicykel pre deti spĺňa všetky požiadavky PUKY – DETSKÝ BICYKEL  
európskej cestnej premávky. 



Používanie bicykla 

Prípustná hmotnosť na bicykli (cyklista vrátane kolies a všetkej batožiny) je max 50 kg. 
Povolené zaťaženie stojanu nezávisí na jeho dizajne. Avšak z bezpečnostných dôvodov 
odporúčame nepoužívať stojan na prevážanie nákladu na bicykloch pre deti. PUKY kolesá 
sú robustne skonštruované, ale nemusia vždy zniesť nesprávne používanie, ako sú napríklad 
skoky, jazda po schodoch a rampách. 

Cyklistická prilba a oblečenie 

Zaistite, aby ostatný účastníci cestnej premávky mohli včas vidieť Vaše dieťa. Vaše dieťa by 
malo nosiť nápadné oblečenie (najlepšie z reflexného materiálu). PUKY odporúča nosiť aj 
upravené cyklistické prilby, ktoré sú certifikované podľa DIN EN 1078 s označením CE (viz. 
PUKY príslušenstvo). 

Prvá jazda 

Upravte Vaš bicykel  na patričnú veľkosť Vášho dieťaťa. Sedlo musí byť upravené tak, aby 
Vaše dieťa aspoň špičkou nohy, najlepšie ale celým chodidlom dosiahlo na zem. Tak dieťa 
udrží rovnováhu, keď bicykel stojí. Značka pre min. zasunutie sedla musí byť dodržaná po 
celú dobu používania bicykla. Po nastavení sedla si upravte bezpečnú výšku riadidiel (ktoré 
zahŕňajú ručnú brzdu a zvonček), tak aby sa Vaše dieťa mohlo pohodlne posadiť na sedadlo 
a pritom držalo riadidlá.  
Skontrolujte bicykel skôr ako ho Vaše dieťa použije. Bezpečnostný list je uvedený ďalej. 

Po úprave bicykla 

- Skontrolujte nastavenia a účinnosť bŕzd.  
- Skontrolujte, či všetky skrutky a svorky sú pevne primontované.  
- Overte si, či boli správne inštalované závity pravého a ľavého pedálu.  (Na osi pedála        
označenie pravého písmenom R a ľavého písmenom L).  
- Skontrolujte funkcie riadenia a pohonu a tiež voľnosť pohybu.  
- Dávajte si pozor na schopnosť pohybu riadidiel.  
- Skontrolujte funkciu dynama.  
- Skontrolujte funkciu prevodu, či fungujú a sú správne nastavené.  
- Skontrolujte tlak vzduchu (správny tlak vzduchu je uvedený na boku pneumatiky). 

Osvetlenie 

- Vysvetlite svojmu dieťaťu, že by malo zapínať svetlo ešte pred zotmením. Ale nie za jazdy!  
- Ak chcete skontrolovať predné a zadné svetlo, zapnite dynamo, zdvihnite zadné koleso a  

potom roztočte pedále.  
- Dynamo môže byť menej účinné ak prší. 

 

 



Brzdenie 

- Váš nový detský bicykel má na prednom kolese ráfikové brzdy (pravá páčka brzdy) a pedál 
zadnej brzdy na zadnom kolese (v závislosti od modelu môže mať aj zadné koleso čeľusťovu 
brzdu, ktorá je ovládaná cez pravú brzdovú páčku). 

- Prosím majte na pamäti , že predná brzda je menej účinná na mokrom povrchu.  

- Vyhnite sa náhlemu, silnému brzdeniu prednou brzdou - predná brzda je natoľko silná, že 
prudké stlačenie  brzdy môže viesť až k pádu.  

- Dlhodobé brzdenie zadnou brzdou (napr. pri zjazde z kopca) môže viesť k prílišnému 
zahriatiu a tak zníženiu účinnosti brzdy. 

- Ak brzdová páčka pri stlačení nespína brzdiče, je potrebné ju upraviť pomocou regulačnej 
skrutky. 

- Brzdné plochy musia byť čisté a bez mastnoty, ťahové musia byť navzájom rovnomerné. 
pozri. obrázok 1)  

- Medzi brzdnú plochou a brzdiče by mala byť  1 mm voľná plocha (viď. Riziko zničenia a 
poranenia! Radenie prosím dodržiavajte priložený manuál výrobcu (závisí na danom modeli). 
Obr. obrázok 2). 

- Poškodené kryty bŕzd musí byť ihneď vymenené! Môžu byť použité len originálne kryty, 
ktoré zodpovedajú veľkosti ráfika.  

 

 

               Obr. 1            Obr. 2     

 

 

 

 

 



Dávajte si pozor na opotrebovanie 

Pravideľne kontrolujte stav ráfika a taktiež venujte osobitnú pozornosť opotrebeniu 
brzdových  doštičiek. Kontaktujte Vášho predajcu alebo špecializované obchody v 

dostatočnom predstihu (ak stále môžete videt trochu brzdové doštičky). Riziko zničenia a 
poranenia! 

 

Radenie  

Prosím dodržujte priložený manuál výrobcu (závisí na danom modely). 

 

Údržba 

"Nastavenie po výrobe" takéhoto typu by sa mala opakovať v pravidelných intervaloch. 
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Prvá prehliadka by sa mala opakovať z bezpečnostných dôvodov po pár hodinách jazdenia. 
Špecialista by mal čas od času skontrolovať nastavenia / mazanie hlavy a guľôčkového 
ložiska.  

Ako je tomu u všetkých mechanických dielou, aj tento bicykel podlieha opotrebeniu. Rôzne 
materiály môžu reagovať na rôzne spôsoby opotrebenia a používania. Ak je prekročená 
doba životnosti produktu, ten môže náhle zlyhať alebo viesť k poraneniu. Akékoľvek 
praskliny, poškriabanie alebo zmena farby na veľmi používaných plochách predurčuje koniec 
životnosti kolies a tieto časti by mali byť nahradené. 

Bicykel musí byť chránený pred posypovú soľou a nemalo by byť dlhodobo skladovaný vo 
vlhkých priestoroch (napr. garáž). Zničenú alebo opotrebovanú časť kolesa vymeňte 
okamžite. Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely. 

Váš predajca PUKY Vám tieto originálne náhradné diely ponúkne. 

 

Opotrebovávané časti  

Pneumatiky (vrátane duší), ráfik kolesa a brzdy, krytky bŕzd, lanká bŕzd, reťaz, reťazové 
kolieska, ložiská, kryty rukovätí, osvetľovacie dynamo. 

Poznámka! Prípadné zmeny a úpravy na bicykli (najmä brzdy) môžu zmeniť vlastnosti 
bicykla. To môže vyústiť až v ohrození malého užívateľa. 

 

Starostlivosti 
Čistota chráni pred koróziou. Všetky maľované a chrómované časti môžu byť čistené 
a chránené pomocou komerčných čistiacich prostriedkov (napr. používaných na automobily). 
Používajte len ekologicky šetrné výrobky, ktoré nie sú agresívne. Reťaz musí byť 
pravidelne čistená a mazaná (olejom na reťaze alebo univerzálnym) podľa potreby. 

Varovanie! Strany ráfikov (brzdná plocha) musí byť udržiavané bez mastnôt! 
Nikdy nepoužívajte na umytie Vášho kolesa vysokotlakové čistiace prístroje! 

 

Záruky na poškodenie 
Na tento bicykel platí zákonná zodpovednosť. Poškodenie alebo strata, ktorý je následkom 
nesprávneho používania, zlého zaobchádzania, nedostatočnej údržby alebo iného 
opotrebenia  nie sú pokryté našou zákonnou zodpovednosťou. 



Bezpečnostný list 

PUKY - BICYKEL 

Tieto funkcie musia byť kontrolované pred každým použitím tohto bicykla! 

 

Sedátko      Sedátko je chránené pred pretočením (15 NM) 
Všimnite si značky najmenšieho zníženia sedátka 
Šlapky nôh sa dotýkajú země 

Riadítka / 
Predná časť                     Ochrana proti pretočeniu riadítok (15 NM) 
                                          Značka minimálneho zníženia riadidiel 

Ručná brzda                     Ochrana proti pretočeniu (5 NM) 
                                           Ľahko prístupná 
                                           Funkčná 
                                           Čistá brzdná plocha, bez mastnôt, správna pozícia 

Zadná nožná brzda          Pracuje v poriadku 

Retaz                                 Napnutie retaze OK (preveseniu max 1.5 cm) 
                                           Primerané mazanie 
                                           Kompletná ochrana retaze 

Pneumatiky                       Adekvátny tlak 
                                           (Správne hodnoty sú oznacené na bokoch pneumatiky 

Kolesá                               Dostatočne upevnené matice nápravy (20 NM) 
                                           Vycentrovaná 
                                           Rovnomerné utiahnutie čela 

Pedále                               Správne a pevne namontované (všimnete si L / R) 
                                           Ľahko otočitelné 

Zvonček                             Výrazný zvuk, ľahký dosah   

 
Predné svetlo                    Svieti stále a presne / funkcia OK 

Dynamo                              Dobrý kontakt s ráfikom kolesa 
                                            Ľahký pohyb 

 
Zadné svetlo                    Svieti stále a presne / funkcie OK 

 



Identifikačný štítok 

 

 

 

DE- Bitte Ihr Typenschild umseitig ausfüllen!  
Das PUKY-Typenschild ist, wie auf den folgenden Zeichnungen beschrieben, an den 
Fahrzeugen angebracht und für Ersatzteilbestellungen bei Ihrem Fachhändler zu notieren. 
 

GB- Please complete the identification plate on the cycle passport page! 
The PUKY identification plate is fitted to the vehicles as shown in the drawings 
below and must be noted down for ordering replacement parts from your dealer. 

NL- Typeplaatje aan de ommezijde a.u.b. invullen!  
De fiets is voorzien van een PUKYtypeplaatje  - zie ook de volgende afbeeldingen - en is 
bestemd voor het bestellen van reserveonderdelen door uw dealer. 
 

FR- Remplissez votre plaque signalétique au verso S.V.P. !  
La plaque signalétique PUKY est apposée sur les véhicules r l’endroit indiqué sur les croquis 
suivants et les indications qu’elle donne devront etre fournies r votre distributeur lors des 
commandes de picces de rechange. 

SK- Vyplňte prosím identifikačný štítok.  

Identifikačný štítok je pripevnený na bicykli, jako je uvedené na obrázku nižšie. Pri 
objednávaní náhradných dielov musíte uviesť informácie, ktoré sú uvedené na tomto štítku. 

 

Identifikačný štítok 

 

 

 

 

 



Preukaz majitela 

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

Meno                                                                                     Priezvisko 

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

Poštovné smerovacie číslo                                                   Ulica, popisné číslo 

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

Město 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš predajca 

 

 

 

 

 

 

WWW.PUKY.DE 

WWW.DOMAFIT.CZ 

 


