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Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použitím tohoto dětského

kola. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí možnou potřebu.
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Uživatelský manuál

Části kola:

Řidítko

Brzdová páčka
(Přední kolo)

Zvonek

Bovdenové lanko

Reflexní proužek

Zadní světlo

Zadní odrazka

Dynamo

Sedátko

Nosič

Malé řetězové kolečko
Stojan

Přední světlo

Ráfková brzda

Paprsky kola

Upevnění
Sedátka

Pedál

Přední blatník

Brzdová páčka
(Zadní kolo)

Ventilek

Pedál s odrazkou

Ráfek

Řetěz

PUKY - KOLO
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Uživatelský manuál

Úvod
Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho kola značky PUKY. Získali jste výrobek, z něhož
Vaše dítě bude mít zajisté velkou radost. Tato uživatelská příručka Vám poskytne
rady, jak toto kolo bezpečně používat. Pokud máte jakékoli otázky či problémy,
prosím kontaktujte Vašeho odborného prodejce na internetové adrese: www.domafit.cz

První výlet
První kontakt Vašeho dítěte se silničním provozem je opravdovou výzvou a také Vaší
odpovědností na dohlížení. Doporučujeme nepřemáhat Vaše dítě. Pokud ještě nemá
Vaše dítě vyvinutý cit pro rovnováhu, jenž snadno získalo cvičením na kole bez pedálů,
důrazně Vám doporučujeme dodržet následující bezpečnostní opatření. Nejprve jezděte
s Vaším dítětem na chráněném místě (např. park, dětské hřiště) a poté až na veřejné
komunikaci .

Vyvarování se nebezpečí
- Dovolte svému dítěti jízdu na kole na veřejném místě jen tehdy, když jste si jisti, že
to zvládne.
- Aby se Vaše dítě správně chovalo na veřejných ulicích, Vaše dítě musí pochopit nej-
důležitější pravidla silničního provozu.
- Od Vašeho dítěte nepožadujte příliš hodně. Ostatní účastníci silničního provozu,
zejména automobily, můžou Vaše nezkušené dítě vyrušit.

Technika jízdy
Vysvětlete Vašemu dítěti, jak kolo používat před tím, než ho poprvé použije. Vaše dítě
by mělo znát různé komponenty, z nichž se kolo skládá. To platí zejména pro používání
brzd. Praktickou ukázku používání brzd ukažte Vašemu dítěti v chráněném prostoru
(např. na hřišti). Příliš tvrdým bržděním předním kolem může dojít k situaci, kdy
se kolo zablokuje a následuje pád. Buďte opatrní, když je silnice mokrá nebo pokrytá
štěrkem! Vždy byste měli používat cyklistické stezky, jsou-li k dispozici - dospělí by
měli být v tomto příkladem...

Právní poznámky:
Vaše nové kolo pro děti splňuje všechny požadavky

PUKY - DĚTSKÉ KOLO

evropského silničního provozu.
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Uživatelský manuál

První jízda
Upravte Vaše okolo na patřičnou velikost Vašeho dítěte. Sedlo musí být upraveno
tak, aby Vaše dítě alespoň špičkou nohy, nejlépe ale celým chodidlem dosáhlo
na zem. Tak dítě udrží rovnováhu, když kolo stojí. Značka pro min. zasunutí
sedla musí být dodržena po celou dobu používání kola. Po seřízení sedla si
upravte bezpečnou výšku řidítek (jenž zahrnují ruční brzdu a zvonek), tak aby
se Vaše dítě mohlo pohodlně posadit na sedátko a přitom drželo řidítka.
Zkontrolujte kolo dříve než ho Vaše dítě použije. Bezpečnostní list je uveden dále.

Používání kola
Přípustná hmotnost na kole (cyklista včetně kola a všech zavazadel) je max.
50 kg.. Povolené zatížení stojanu nezávisí na jeho designu. Nicméně z bez-
pečnostních důvodů doporučujeme nepoužívat stojan pro převážení nákladu
na kolech pro děti. PUKY kola jsou robustně konstruována, ale nemusí vždy snést
nesprávné používání, jako jsou např. skoky, jízda po schodech a rampách.

Cyklistická helma a oblečení
Zajistěte, aby ostatní účastníci silničního provozu mohli včas vidět Vaše dítě.
Vaše dítě by mělo nosit nápadné oblečení (nejlépe z reflexního materiálu).
PUKY doporučuje nosit i upravené cyklistické helmy, které jsou certifikovány
podle DIN EN 1078 s označením CE (viz. PUKY příslušenství).

Po úpravě jízdního kola
- Zkontrolujte nastavení a účinnost brzd.
- Zkontrolujte, zda všechny šrouby a svorky jsou pevně přimontovány.
- Ověřte si, zda byly správně instalovány závity pravého a levého pedálu.
(na ose pedálu označení pravého písmenem a levého písmenem ).R L

- Zkontrolujte funkce řízení a pohonu a také volnost pohybu.
- Dávejte si pozor na schopnost pohybu řidítek.
- Zkontrolujte funkci dynama.
- Zkontrolujte funkci převodů, zda fungují a jsou správně nastavené.
- Zkontrolujte tlak vzduchu (správný tlak vzduchu je uveden na boku pneumatiky).

Osvětlení
- Vysvětlete svému dítěti, že by mělo zapínat světlo ještě před setměním. Ale ne

za jízdy!
- Chcete-li zkontrolovat přední a zadní světlo, zapněte dynamo, zvedněte zadní

kolo a pak roztočte pedály.
- Dynamo může být méně účinné pokud prší.

PUKY - KOLO
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Uživatelský manuál

Brzdění
- Vaše nové  dětské kolo má na předním kole ráfkovou brzdu (pravá páčka brzdy) a

pedál zadní brzdy na zadním kole (v závislosti na modelu může mít i zadní kolo
čelisťovou brzdu, která je ovládána přes pravou brzdovou páčku).

- Prosím mějte na paměti, že přední brzda je méně účinná na mokrém povrchu.
- Vyhněte se náhlému, silnému brzdění přední brzdou - přední brzda je natolik silná,

že prudké stisknutí brzdy může vést až k pádu.

- Dlouhodobé brzdění zadní brzdou (např. při sjezdu z kopce) může vést k přílišnému
zahřátí a tak snížení účinnosti brzdy.

- Pokud brzdová páčka při stisku nespíná brzdiče, je třeba ji upravit pomocí regulačního
šroubu.

- Brzdné plochy musí být čisté a bez mastnoty, brzdiče musí být vzájemně rovnoměrné.
(viz. obrázek 1)

- Mezi brzdnou plochou a brzdičem by měla být 1 mm volná plocha (viz. obrázek 2).

- Poškozené kryty brzd musí být ihned vyměněny! Může být použito pouze originální
kryty, které odpovídají velikosti ráfku.

Údržba
“Nastavení po výrobě“ takového typu by se měla opakovat v pravidelných intervalech.

Dávejte si pozor na opotřebení
Pravidelně kontrolujte stav ráfků a také věnujte zvláštní pozornost opotřebení brzdové
destičky. Kontaktujte Vašeho prodejce či specializované obchody v dostatečném předstihu
(pokud stále můžete vidět trochu brzdové destičky). Riziko zničení a poranění!

Řazení

Prosím dodržujte přiložený manuál výrobce (závisí na daném modelu).

Obr. 1 Obr. 2

PUKY - KOLO
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Uživatelský manuál

Prvotní prohlídka by se měla opakovat z bezpečnostních důvodů po pár hodinách
ježdění. Specialista by měl čas od času zkontrolovat nastavení / mazání hlavy a
kuličkového ložiska.

Jako je tomu u všech mechanických dílů, i toto kolo podléhá opotřebení. Různé
materiály mohou reagovat na různé způsoby opotřebení a používání. Je-li překročena
doba životnosti produktu, ten může náhle selhat nebo vést k poranění.
Jakékoli praskliny, poškrábání nebo změna barvy na velmi používaných plochách
předurčuje konec životnosti kola a tyto části by měly být nahrazeny.

Kolo musí být chráněno před posypovou solí a nemělo by být dlouhodobě skladováno
ve vlhkých prostorách (např. garáž). Zničenou nebo opotřebenou část kola vyměňte
okamžitě. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly.

Váš prodejce PUKY Vám tyto originální náhradní díly nabídne.

Opotřebovávané části

Pneumatiky (včetně duší), ráfek kola a brzdy, krytky brzd, lanka brzd, řetěz, řetězová
kolečka, ložiska, kryty rukojetí, osvětlovací dynamo.

Poznámka! Případné změny a úpravy na kole (zejména brzdy) můžou změnit vlastnosti
kola. To může vyústit až v ohrožení malého uživatele.

Péče

Čistota chrání před korozí. Všechny malované a chromované části mohou být čištěny
a chráněny pomocí komerčních čistících prostředků (např. používaných na automobily).
Používejte pouze ekologicky šetrné výrobky, jenž nejsou agresivní. Řetěz musí být
pravidelně čištěn a mazán (olejem ne řetězy či univerzálním) dle potřeby.

Varování! Strany ráfků (brzdná plocha) musí být udržována bez mastnot!

Nikdy nepoužívejte k umytí Vašeho kola vysokotlaké čistící přístroje!

Záruky za vady

Na toto kolo platí zákonná odpovědnost. Poškození nebo ztráta, jenž je následkem
nesprávného používání, špatného zacházení, nedostatečné údržby nebo jiného opotře-
třebení nejsou pokryty naší zákonnou odpovědností.

PUKY - KOLO
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Bezpečnostní list

Tyto funkce musí být kontrolovány před každým použitím tohoto kola!

Sedátko                    Sedátko je chráněno před protočením (15 NM)

Všimněte si značky nejmenšího snížení sedátka

Šlapky nohou se dotýkají země

Řidítka/
Přední část Ochrana proti přetočení řidítek (15 NM)

Značka minimálního snížení řídítek

Ruční brzda Ochrana proti přetočení (5 NM)

Snadno přístupná

Funkční

Čistá brzdná plocha, bez mastnot, správná pozice

Zadní nožní brzda     Pracuje v pořádku

Řetěz Napnutí řetězu OK (prověšení max 1.5 cm)

Přiměřené mazání
Kompletní ochrana řetězu

Pneumatiky Adekvátní tlak

(správné hodnoty jsou označeny na bocích pneumatiky)

Kola                           Dostatečně upevněné matice naprávy (20 NM)

Vycentrována

Rovnoměrné utáhnutí paprsků

Pedály Správně a pevně namontovány (všimněte si L/R)

Snadno otočitelné

Zvonek Výrazný zvuk, snadný dosah

Přední světlo Svítí stále a přesně / funkce OK

Dynamo Dobrý kontakt s ráfkem kola

Snadný pohyb

Zadní světlo Svítí stále a přesně / funkce OK

PUKY - KOLO
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Doklad o zaplacení

Zde si můžete nalepit stvrzenku!

You can stick the receipt here!

Kleef a.u.b. hier het aankoopbewijs!

Collez ici votre justificatif d’achat.

Her kan kvitteringen klćbes ind!
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Identifikační štítek

Z 8B
Model

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.

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.

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

Remplissez votre plaque signalétique au verso S.V.P. ! La plaque signalétique
PUKY est apposée sur les véhicules 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.

DE

GB

NL

FR

Identifikační šítek

Vyplňte prosím identifikační štítek. Identifikační štítek je připevněn na kole, jak je

uvedeno na obrázku níže. Při objednání náhradních dílů musíte uvést informace,CZ

jenž jsou uvedeny na tomto štítku.



Průkaz majitele

PUKY-Typenschildnummer
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PUKY GmbH & Co. KG Www.puky.de

Jméno Příjmení

Poštovní směrovací číslo Ulice, číslo popisné

Město

Prosím vyplněte

Váš prodejce

Www.domafit.cz


