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Uživatelský manuál
Odrážedlo LR

Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím tohoto
odrážedla. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí
možnou potřebu.

Uživatelský manuál

PUKY - LR
1. Úvod
Gratulujeme ke koupi tohoto odrážedla. Získali jste výrobek, jenž Vašemu dítěti
zajisté udělá velkou radost. Tato uživatelská příručka Vám poskytne rady, jak
Vaše odstrkovadlo bezpečně používat. Pokud máte jakékoli otázky či problémy,
kontaktujte, prosím, Vašeho odborného dealera na internetové adrese: www.domafit.cz
2. První použít tohoto odrážedla
Vaše odrážedlo bylo smontováno Vaším dealerem a je připraveno k použití. Tudíž
není nutná žádná montážní práce. Prosím, ujistěte se, že Váš odborný prodejce
učinil bezpečnostní kontrolu.
3. Odpovědnost rodičů
Toto odrážedlo splňuje požadavky evropské normy EN71, jak je uvedeno v označení
CE. Nebezpečí během hraní s odrážedlem lze z velké části vyloučit použítím. Mějte na
paměti, že temperament dětí a přirozené nutkání hrát si může vést k nepředvídatelným
situacím. A také k nebezpečí, za které prodejce nemůže nést odpovědnost. Měli byste
Proto učit své děti ke správnému používání tohoro odrážedla, a také jim povědět o
možném nebezpečí.
4. Varování
Při používání tohoto odrážedla musí dítě nosit boty, které plně kryjí jejich nohy. Vaše
dítě nesmí jezdit v blízkosti schodiště, eskalátoru, ostrého stoupání, bazénu či jiného
místa s vodou. Schodiště v okolí musí být zajištěno tak, aby z něho dítě nemohlo
sjet či najet.

5. Používání
Toto odrážedlo používejte, prosím, jen ve vhodném prostředí, jakou jsou dětská
hřiště. Toto odrážedlo se nesmí používat na veřejné komunikaci.
Maximální zatížení je 25 kg.
Odrážedlo nastavte dle výšky Vašeho dítěte. Nastavte výšku sedla i řídítek.
Nožky dítěte se musí stále dotýkat země během jízdy na odrážedle.
Prosím dodržujte minimální zasunutí sedla (min. 60 mm), jenž naznačuje
značka.
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6. Učení se na odrážedle s brzdou ANO/NE?
Děti kolem věku 2,5 let vzhledem ke svým schopnostem nejsou ještě schopny zastavit
toto odrážedlo samy stisknutím ruční brzdy. Může také nastat situace, kdy rodič
předpokládá, že jeho dítě je v bezpečí, neboť je odrážedlo vybaveno bzdou.
I děti, jenž dokážou plně využívat možnost brzd, potřebují pozornost dospělých.
U některých modelů lze bzdový systém dovybavit jako “kit náhradního dílu” u
u Vašeho specializovaného prodejce.

7. Péče a údržba
Svou pozornost zaměřte na utažení sedla a řídítek. Nesmí se protáčet!
Při čištění používejte ekologicky šetrné výrobky, které nesmí být agresivní nebo žíravé.
Odrážedlo je třeba v zimě chránit před solí a je třeba se vyhnout dlouhodobému skladování
ve vlhkém prostředí (např. garáže ).

Pozor! Při čištění tříkolky nepoužívejte vysokotlaké čistící přístroje.

Pravidelně kontrolujte všechny části z důvodu možného opotřebení (kontrolujte častěji,
pokud je odstrkovadlo často používáno) a také kontrolujte všechny šroubové spoje
a brzdy.
Originální náhradní díly jsou dodávány od Vašeho odborného prodejce.

Opotřebující se díly: Pneumatiky, gripy řídítek, brzda.

Varování! Ventilky kol musí být pevně připevněny, protože jinak hrozí jejich případnému
vdechnutí dítětem.

8. Záruka
Náhrada škody je oprávněna v případě správného používání odrážedla. Použití násilí a
z toho vyplývající opotřebení není zahrnuto v záruce.
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Model

DE

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.

GB

Please complete the identification plate on the vehicle 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 vervoermiddel is voorzien van
een PUKY kenplaat – zie ook de volgende afbeedingen – en is bestemd voor het
bestellen van reserveonderdelen door uw dealer.

FR

CZ

Remplissez votre plaque signalétique au verso S.V.P. ! La plaque signalétique
PUKY est apposée sur les engins 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.
Vyplňte, prosím, identifikační štítek. Identifikační štítek je připevněn na odrážedle,
jak je uvedeno na obrázku níže. Při objednání náhradních dílů uveďte informace,
jenž jsou na tomto štítku uvedeny.
Identifikační štítek
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Průkaz majitele

Jméno

Příjmení

Poštovní směrovací číslo

Ulice, číslo popisné

Město

Prosím vyplněte

.........................................................
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..........

.............

...........................

PUKY - Identifikační štítek

D-42481 Wülfrath Made in Germany

Váš prodejce

PUKY GmbH & Co. KG Fortunastrasse 11 D-42489 Wülfrath info@puky.de

Www.puky.de
www.domafit.cz
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