Používateľský manuál
PUKY - DETSKÝ BICYKEL

Prosím, pozorne si prečítajte tento manuál pred prvým použitím tohto detského bicykla.
Uschovajte tento manuál na bezpečnom mieste pre možnú budúcu potrebu.

Používateľský manuál
PUKY- DETSKÝ BICYKEL
1. Úvod
Gratulujeme ku kúpe tohto detského kola PUKY. Získali ste výrobok, ktorý Vášmu
dieťaťu určitě prinesie veľkú radosť. Táto užívateľská príručka vám poskytne rady,
ako tento datský bicykel bezpecne používať. Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy, kontaktujte prosím Vášho odborného dealera na internetovej adrese:
www.domafit.cz
2.

Zodpovednosť rodičov
Tento bicykel spĺňa požiadavky európskej normy EN71, ako je uvedené v označení
CE. Nebezpečenstvo počas hrania s bicyklom je možno z veľkej časti vylúčiť riadnym
užívaním. Majte na pamäti, že temperament detí a prirodzené nutkanie hrať si môže
viesť k nepredvídateľným situáciám a taktiež k nebezpečenstvo, za ktoré predajca
nemôže niesť zodpovednosť. Mali by ste preto učiť svoje dieťa k správnemu použitia
bicykla a taktiež im povedať o možnom nebezpečenstve.

3. Varovanie
Tento detský bicykel nie je určený k športovému používanie (napr. skákanie). Dieťa
by malo nosiť vhodné oblečenie a uzavrené topánky pri jazdení na tomto bicykli.
PUKY odporúča používať ochrannú helmu (viz príslušenstvo PUKY). Dieťa na tomto
kole nesmie jazdiť v blízkosti schodiska, schodu, kopcov, strmých svahov, bazéna a
iných vodných plôch.
Tento bicykel nesmie byť používaný na verejných komunikáciách.
4. Prvá jazda
Upravte Vaš bicykel na patričnú veľkosť Vášho dieťaťa. Sedlo musia byť nastavené
tak, aby dieťa dosiahlo na zem aspoň špičkou nohy, ale pokiaľ možno celým
chodidlom.
Jedine tak je Vaše dieťa schopné udržať svoju rovnováhu, keď bicykel stojí. Značka
pre min. zasunutie sedla musí byť dodržaná po celú dobu používania bicykla.
Bezpečnú výšku riadidiel (ktorý zahŕňajú ručnú brzdu a zvonček) po nastavení sedla
tiež upravte, tak aby Vaše dieťa mohlo ľahko dosiahnuť na riadidlá, zatiaľ čo sedí na
bicykli.
Skontrolujte detský bicykel prv než ho Vaše dieťa použije. Bezpečnostní list je
uvedený nižšie.
Pri skladaní pedálu (metrický závit 15 mm alebo imbus 6 mm) si dávajte pozor na
pravotočivej alebo ľavotočivej závity, ktoré sú označené R alebo L na pedáli blízko
skrutky.

Poznámka! Ak sa dieťa neudrží stabilne na bicykli, je možné na bicykel pripevniť
prídavná kolesa. Pri montáži týchto prídavných kolies sledujte napnutie reťazu.
Akonáhle Vaše dieťa udrží rovnováhu na bicykli, prídavné kolesá odmontujte.

5. Údržba
Overte si, či brzdy fungujú. Povrch brzdy musí byť čistý (bez mastnôt) a musí byť v
správnej polohe. Skontrolujte, či sú skrutkované spoje tesné. Pri výmene brzdového
obloženia sa uistite, či je okraj bloku zlučiteľný s hliníkovým alebo liatinovým okrajom.
Tiež skontrolujte, či sú skrutky u riadidiel a sedla patrične utiahnutia. Ďalej preverte
napnutie reťaze a v prípade potreby reťaz dotiahnite (odmontováním zadného kolesa,
nastavením reťaze a opätovným utiahnutím zadného kolesa).
Skontrolujte tlak v pneumatikách (predpísaný tlak je uvedený na stranách pneumatík).
Poškodené alebo zdeformované časti nesmie byť opravené, ale okamžite vymenené.
Originálne náhradné diely je možné získať prostredníctvom svojho predajcu PUKY.
Všetky údržbárske práce vyžadujú znalosti odborníka, preto prosím kontaktujte svojho
predajcu PUKY či iný obchod s bicykli. Toto by nemali vykonávať deti, ale záujem
detí je vždy vítaný.
Pravidelné čistenie odďaľuje výskyt korózie. Všetky nafarbené a pochrómované
časti môžu byť čistené a konzervovať pomocou dostupných komerčných výrobkov,
určených pre servis automobilu. Používajte len ekologicky šetrné výrobky, nikdy
nepoužívajte akékoľvek agresívne čistiace prostriedky. Na pohyblivé časti detského
bicykla (napr. šlapky, kolesá) použite napríklad vazelínu alebo olejový postrek (napr.
Balistrol). Mažte pravidelne reťaz (reťazovým olejom alebo univerzálnym) a v prípade
potreby ho vyčistite.
Poznámka: strany ráfikov kde sa nachádza brzdná plocha nesmie byť mastné!
Raz od času musí byť úpravy a mazanie hlavy bicykla a ložísk kontrolované
odborníkom.
V zime musí byť bicykel chránený proti soli. Dlhodobo tento bicykel neskladujte vo
vlhkých miestnostiach (napr. garáž).
Poznámka!
Nepoužívajte na umytie bicykle vysokotlakových prístrojov.

Použitie
Bicykel používajte len v chránenom prostredí, ďaleko od cestného provozu. Detský bicykel
nie je v súlade s požiadavkami a pravidlami cestnej premávky a nesmie byť používané na
verejnej komunikácii. Prípustná hmotnosť pre toto kolo je max 50 kg. Nosič batožiny má
max.nosnost 10 kg. Však z bezpečnostných dôvodov odporúčame nepoužívať tento nosič
batožiny.
Poznámka! Rovnako ako u automobilových pneumatík i pneumatiky na tomto detskom
bicykli, ak dlhú dobu stojí na jednom mieste, môžu spôsobiť škvrny na podlahe. Tomu sa
prosím skúste vyhnúť.
Poznámka! Dávajte pozor, aby Vaše dieťa neodšroubovalo ventilky pneumatík tohto
detského bicykla (nebezpečenstvo prehltnutia).

Záruka
Náhrada škody je oprávnená v prípade správneho používania detského bicykla. Použitie
násilia a z toho vyplývajúce opotrebenia nie je zahrnuté v záruke.

Ako nám môžete urobiť radosť!
Vysvetlite svojmu dieťaťu, ako bicykel funguje. V tejto súvislosti je dôležité vysvetliť, ako
funguje brzda, ďalej čo nasleduje, keď dieťa zabrzdí prednou brzdou príliš prudko, alebo ako
brzdiť na mokrom povrchu.
Prvý krok, ako naučiť svoje dieťa použiť brzdy, je nájdenie vhodnej plochy. Povedzte Vášmu
dieťaťu, kde využiť svoj bicykel a kde nie. Budeme radi len v tom prípade, kedy bude dieťa
svoj bicykel kontrolovať, nie že bicykel bude kontrolovať Vaše dieťa.

Prajeme príjemný deň!
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Sedátko

chránené pred pretočením sedátka
značka najmenšieho zníženia sedátka
šlapky nôh sa dotýkajú zeme

Riadidlá

značka najmenšieho zníženia riadidlá
bezpečné
ochrana riadidiel
ľahké dosiahnutie, dieťa sedí rovno
postranné ochrana gripu

Brzdy

bezpečné brzdové páčky,
ľahko dosiahnuteľné,
bezporuchovú prevádzku,
čisté brzdové obloženia, zbavené mastnoty

Brzdenie pedále

funkcia testovaná

Reťaz

napnutie reťaze OK,
dostatočne namazaný,
kompletné prehliadka reťaze

Pneumatiky

dostatočne hlubokým vzorkom,
dostatočný tlak v pneumatikách,
(predpísaný tlak je označený na strane pneumatiky)

Kolesa

bez deformácie,
nepoškodený výplet kolesa

Pedále

hladké otáčanie,
bezpečné bez nadmerného hranie

Zvonček

prenikavý zvuk, ľahký dosah

Vizuálne inšpirácie

diely bez chýb a všetky komponenty,
ako sú nárazníky a nosič batožiny bezpečne
nainštalované

Identifikačný štítok
PUKY- DETSKÝ BICYKEL

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 cycles 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 voertuig is voorzien van een
PUKY kenplaat – zie ook de volgende afbeedingen-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 obrázkoch nižšie. Pri objednaní náhradných dielov musíte uviesť
informácie, ktoré sú uvedené na tomto štítku.

Preukaz majiteľa
…………………………………………………

….…………………………………………………

Meno

Priezvisko

………………………………………………..

…………..……………………………………….

Poštové smerovacie číslo

Ulica, číslo popisné

………………………………………………………........................................................................
.........
Město

Váš predajca

WWW.PUKY.DE
WWW.DOMAFIT.CZ

