
Základní informace – šlapací káry Berg, Puky, Kettler. 

 

Prosím pročtěte si před prvním použitím pozorně pokyny a návod. Návod obsahuje důležité rady 

uživatelům kár pro jejich bezpečnost, používání, údržbu a pro potřeby objednání náhradních dílů 

výrobků. 

Všechny produkty jsou konstruovány podle aktuálního stavu bezpečnostních předpisů a jsou vyráběny 

pod stálou kontrolou kvality. Z důvodu možných změn si výrobci vyhrazují právo na technické změny a 

změny designu, aby mohly zákazníkům nabídnout vždy optimální kvalitu výrobků. Káry splňují 

všechny požadavky evropské normy EN 71. Mějte vždy na paměti, že temperament dětí (uživatelů) a 

přirozené nutkání hrát si, může vést k nepředvídatelným situacím a tak k možnému nebezpečí. 

 

 

Bezpečnostní pokyny - upozornění na nebezpečné situace 

 

Káry je možné používat pouze za bezprostředního dohledu dospělé osoby.  

Kára je určená pouze pro jednu osobu (v případě použití výrobcem schváleného přídavného sedadla 

může být rozšířena o další dítě). 

Nepoužívejte káry v blízkosti svahů, schodišť, silnic, eskalátorů, železničních zařízení a vodních toků 

z důvodu nebezpečí úrazů a nehod. 

Doporučuje se použití pevné obuvi zakrývající celé chodidlo a vhodného oděvu (zákaz používání 

volně vlajícího oděvů a doplňků). 

Káry mohou používat pouze osoby, pro které je věkově určen daný výrobek. 

Káry nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích. 

Uživatel musí vždy přizpůsobit styl své jízdy místním poměrům a vlastním schopnostem. 

Při rychlé jízdě do zatáček může hrozit převrácení. 

Káry jsou určeny pouze pro soukromé použití (vyjma modelů ozn. Profi). 

Při použití jakýchkoliv přídavných částí či dalších prvků je uživatel zodpovědný i za tyto části. 

Ke kárám je povoleno používat jen části, díly a příslušenství, které jsou povoleny výrobcem případně 

prodejcem. 

Je zakázáno přetěžovat káru nad její nosnost udávanou výrobcem. 

Je zakázáno používat káru za tmy či snížené viditelnosti bez použití osvětlení. 

Při parkování káry je nutné brát v úvahu terén a sklon – nebezpečí samovolného rozjetí. 

Je zakázáno provádět jiné opravy a úpravy než je dovoleno výrobce. 

Je zakázáno používat náhradní díly jiné, než jsou určené výrobcem. 

Neoriginální díly mohou zkrátit životnost výrobku či způsobit zranění. 

Poškozené části mohou při používání ohrozit bezpečnost uživatele. 

Je zakázáno záměrně poškozovat káry - najíždět proti ostatním objektům (osoby, zvířata, objekty a 

předměty. 

Před prvním použitím je důležité děti seznámit s pravidly správného používání a vysvětlit možná rizika 

spojení s jízdou. 

 

 

Údržba a kontrola 

 

Dle četnosti používání kár je nutné provádět pravidelné kontroly šroubových spojů, tlaku pneumatik, 

napnutí řetězu, řízení, funkčnosti brzd apod. 

Pravidelná údržba zajistí bezproblémový chod káry a prodlouží její životnost.  

Před každým použitím je vhodné provést vizuální kontrolu spojů, pohyblivých částí, brzd a pneumatik. 

Řetěz musí být průběžně kontrolován a mazán pro jeho hladký chod. Při kontrole je vhodné 

zkontrolovat vůli zadní osy, uchycení klik ke středu. 

Pneumatiky a ložiska je nutné pravidelně očistit a promazat olejem. Ráfky a pneumatiky je dobré 

pravidelně kontrolovat z důvodu poškození a kontrolovat správné dofouknutí všech kol, max. tlak 

pneumatik je uveden na boční straně pneumatiky. 



Rám, aby se zabránilo korozi, je nutné pravidelné jeho čištění měkkým hadrem. Rám je vhodné 

během roku několikrát očistit. 

Plastové části je dobré kontrolovat, zda nejsou poškozené, aby nedošlo ke zranění nebo poškození 

dalších částí káry. K očištění dílů stačí vlhký měkký hadřík. Při čištění používejte jen ekologicky šetrné 

čisticí prostředky. 

Po jízdě v dešti je vhodné všechny pohyblivé části namazat olejem a kovové části vysušit.  

Káry je vhodné skladovat v suchém prostředí a pravidelně pohyblivé části mazat olejem. 

Řízení a brzdy musí být pravidelně kontrolovány před každým použitím káry.  

 

 

Plán údržby: doporučená frekvence údržby je závislá na četnosti používání káry. 

 

Převod kontrola poškození, čistoty a promazání 1x 6měs. 

Čepy řízení promazání 1x 6měs. 

Rám čistění a kontrola všech spojů 1x měsíčně 

Řetěz kontrola prověšení a promazání 1x měsíčně 

Plastové části kontrola poškození 1x rok 

Kola a pneumatiky kontrola poškození a tlaku denně 

Řízení kontrola poškození a spojů denně 

Brzdy kontrola denně 


