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



Používateľský manuál 

R1- R2002 L 

1. Úvod  
Gratulujeme ku kúpe Vašej kolobežky PUKY. Získali ste výrobok, ktorý vášmu 
dieťaťu  zaiste priniese veľkú radosť. Táto užívateľská príručka vám poskytne rady, 
ako Vašu  kolobežku bezpečne používať. Ak máte akékoľvek otázky či problémy, 
kontaktujte prosím Vášho odborného dílera na internetovej adrese: www.domafit.cz. 

 
2. Prvé použitie tejto kolobežky  

 
Vaša kolobežka bola zmontovaná buďto Vašim odborným dealerom alebo Vami  a je 
pripravená  na použitie.   
 
Prosím uistite sa, či bola vykonaná bezpečnostná kontrola. 

3. Zodpovednosťou rodičov.  
 
Táto kolobežka spĺňa požiadavky európskej normy EN71, ako je uvedené v 
oznacenie  CE. Nebezpečenstvo počas hrania s koloběžkou je možno z velkej části 
vylúčit vhodným  použivaním.  
Majte na pamäti, že temperament detí a prirodzene nutkanie hrať sa može viesť k 
nepredvídateľným  
situáciám a tiež k nebezpecenstvu, za ktoré predajca nemôže niesť zodpovednosť. 
Mali  by ste preto učiť svoje deti k správnemu používanie tejto kolobežky a tiež im 
povedať o možnom nebezpečenstve.  

4. Varovanie  
 
Pri používaní tejto kolobežky by malo dieťa nosiť topánky, ktoré plne kryjú ich nohy, 
ďalej helmu, rukavice, kolenný a lakťovej protektormi. Vaše dieťa nesmie jazdiť v 
blízkosti schodiska, eskalátora,  
ostrého stúpania, bazéna alebo iného miesta s vodou. Schodiska v okolí musí byť 
zabezpečené tak, aby z neho dieťa nemohlo zísť ci najet. 

5. Používanie  
Prosím, používajte túto kolobežku len vo vhodných a zvlášt vyhradených priestoroch. 
Kolobežka sa nesmie používať v cestnej premávke. Povolené maximálne zaťaženie:  
 
R 1: 20 kg  
R 3 - R 09L: 50 kg  
R 2002L: 85 kg  
 
Na nosic kolobežky môžete naložiť max 5 kg. 

 

 



Táto kolobežka nie je urcena na off-road jazdy. Skákanie s kolobežkou a jazda pres       
obrubníky nie je povolená a môže zničiť Vašu kolobežku.  

Pamätajte, že predná brzda (ak je nainštalovaná) menej brzdí na mokrom povrchu  
(napr.keď prší). Zdôraznite Vášmu dieťaťu, že prednú brzdu musia používať s citom, 
pretože hrozí pri silnom stlačení brzdovej páčky následný pád cez volant. 

6. Starostlivost a údržba  

Pri čistení používajte ekologicky šetrné výrobky, ktoré nesmie byť agresívne alebo 
žíravinové.  
Čas od času aplikujte na ložiská štandardný olej používaný na kolesá. Kolobežku je treba 
v zime chrániť pred soľou a je treba sa vyhnúť dlhodobému skladovanie vo vlhkom 
prostredi (napr.garáže). 

      Pozor! Pri cistenie kolobežky nepoužívajte vysokotlakové čistiace prístroje.  
 
Pravidelne kontrolujte všetky časti z dôvodu možného opotrebovanie (kontrolujte 
castejsie, ak je kolobežka casto používaná) a tiež kontrolujte všetky skrutkové spoje  
a brzdy.  
 
Originálne náhradné diely sú dodávané od Vášho odborného predajca.  
 
Pri nastavovaní výšky riadítok sa presvedčte, že najmenej 60 mm riadítka zustalo 
vo vidlicu.  
Pravidelne tiež kontrolujte všetky casti, ktore sa opotrebovávajú a či sú všetky skrutkové 
spoje v poriadku. Všetky poškodené časti Vašej kolobežky sa musia bezodkladne 
nahradiť. Originálne náhradné diely dodáva Váš odborný predajca. 

 
Opotrebovávané diely: pneumatiky, rám, ráfik kolesa, vnútorné a vonkajšie káble, 
brzdy kolies, rukoväť riadidiel. 
 
Kontrolujte aj úcinok bŕzd (ak ich používate). Brzdná plocha nesmie byť mastná.  
Pri výmene brzdových doštičiek musí byť nahradené rovnakým typom (liatina ci hliník), 
inak nemožeme  zarucit  požadovaný brzdný účinok.  
 
Tiež kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (odporúčaný tlak vzduchu nájdete na boku 
pneumatiky). 

 

Poznámka! Stejne ako u automobilových pneumatík i pneumatiky na tejto kolobežke  
 môžu zanechať odtlačky na podlahe ak kolobežka dlhú dobu stoja na jednom mieste. 
Tomu, sa prosím, skúste vyhnúť.  

 

Poznámka! Dbajte na to, aby vaše dieťa neodšrubovalo ventilček pneumatiky 
(nebezpecenstvo prehltnutia). 

 

7. Záruka  
Náhrada škody je oprávnená v prípade správneho používania kolobežky. Použitie násilia 
a z toho vyplývajúce opotrebovanie nie je zahrnuté v záruke. 
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SK-  Vyplnte  prosím identifikačný štítok. Identifikačný štítok je připevněný na 
kolobežke, ako je uvedené na obrázku nižšie. Pri objednávaní náhradných dielov musíte 
uviesť informácie, ktorý sú uvedené na tomto štítku. 

 

 

                                              Identifikačný štítok 
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..............................................................         ……………………………….……………………… 

Meno                                                                                     Priezvisko 

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

Poštovné smerovacie číslo                                                   Ulica, popisné číslo 

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

Město 

 

 

 

 

 

 

 

Váš predajca 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.PUKY.DE 

WWW.DOMAFIT.CZ 


