Používateľský manuál
PUKY - ODRÁŽADLO LR

Prosím, pozorne si prečítajte tento manuál pred prvým použitím tohto odrážela. Uchovajte
tento manuál na bezpečnom mieste pre budúcu možnú potrebu.

Používateľský manuál
PUKY LR
1. Úvod
Gratulujeme ku kúpe tohto odrážadlá. Získali ste výrobok, ktorý vášmu dieťaťu zaiste
prinesie veľkú radosť. Táto užívateľská príručka vám poskytne rady, ako Vaše
odráželo bezpecne používať. Ak máte akékoľvek otázky či problémy, kontaktujte
prosím Vášho odborného dealera na internetovej adrese: www.domafit.cz.
2. Prvé použitie tohto odrážadla
Vaša odrážadlo bolo zmontovane Vaším dealerom a je pripravené na použitie. Preto
nie je nutná žiadna montážna práca. Prosím uistite sa, že Váš odborný predajca
učinil bezpečnostnú kontrolu.
3. Zodpovědnost rodičov
Toto odrážadlo spľna požiadavky európskej normy EN71, ako je uvedené v
oznacenie CE. Nebezpecenstvo počas hrania s odrážadlom je možno z veľkej casti
vylúciť. 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 ucit svoje deti k správnemu
používaniu tohto odrážadla, a tiež im povedať o možnom nebezpečenstve.
4. Varovanie
Pri používaní tohto odrážadlá musí dieťa nosiť topánky, ktoré plne kryjú ich nohy.
Vaša dieťa nesmie jazdiť v blízkosti schodiska, eskalátora, ostrého stúpania, bazéna
ci iného miesta s vodou. Schodisko v okolí musí byť zabezpečená tak, aby z neho
dieťa nemohlo zísť či najet.
5. Používanie
Toto odrážadlo používajte prosím len vo vhodnom prostredí, ako sú detská ihriska.
Toto odrážadlo sa nesmie používať na verejnej komunikácii.

Maximálne zaťaženie je 25 kg.
Odrážadlo nastavte podľa výšky Vášho dieťaťa. Nastavte výšku sedla i riadítok.
Nôžky dieťaťa sa musia stále dotýkať zeme počas jazdy na odrážadle.

Prosím dodržujte minimálne zasunutie sedla (min. 60 mm), ktoré signalizuje
značka.

6. Učenie sa na odrážadle s brzdou ÁNO / NIE?
Deti okolo veku 2,5 rokov vzhľadom k svojim schopnostiam nie sú ešte schopné
zastaviť toto odrážadlo samy stlačením ručnej brzdy. Može tiež nastať situácia, kedy
rodič predpokladá, že jeho dieťa je v bezpečí, lebo je odrážadlo vybavené brzdou.
I dieťa, ktoré dokáže plne využívať možnosť bŕzd, potrebuje pozornosť dospelých.
U niektorých modelov možno bzdový systém dovybaviť ako "kit náhradného dielu"
u Vášho špecializovaného predajca.
7. Starostlivost a údržba
Svoju pozornosť zamerajte na utiahnutie sedla a riadidiel. Nesmia sa pretáčať!
Pri čistení používajte ekologicky šetrné výrobky, ktoré nesmie byť agresívne alebo
horľavé.
Odrážadlo je treba v zime chrániť pred soľou a je treba sa vyhnúť dlhodobému
skladovanie vo vlhkom prostredí (napr. garáže).
Pozor! Pri čistení trojkolky nepoužívajte vysokotlakové čistiace prístroje.
Pravidelne kontrolujte všetky časti z dôvodu možného opotrebenia (kontrolujte
častejšie, ak je odráželo často používané) a tiež kontrolujte všetky skrutkové spoje a
brzdy.

Originálne náhradné diely sú dodávané od Vášho odborného predajca.
Opotrebující sa diely: Pneumatiky, gripy riadidiel, brzda.
Varovanie! Ventilky kolies musia byť pevne uchytené, pretože inak hrozí ich
prípadnému vdýchnutie dieťaťom.
8. Záruka
Náhrada škody je oprávnená v prípade správneho používania odrážadlá. Použitie
násilia a z toho vyplývajúce opotrebovanie nie je zahrnuté v záruke.

Identifikačný štítok
PUKY LR

SK- Vyplňte prosím dentifikačný štítok. Identifikačný štítok je pripevnený na odrážadle,
ako je uvedené na obrázku nižšie. Pri objednávaní náhradných dielov uvedte informácie,
ktoré sú na tomto štítku uvedené.
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