
 

Uživatelský manuál – FLYSURFER SPEED4 

 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si koupil kite FLYSURFER. Rádi bychom Vás ujistili, že 
jste si vybral kite nejvyšší kvality zpracování i výkonu. Přečtěte si, prosím, před použitím Vašeho 
kitu tento manuál. Doporučujeme Vám také dodržovat zásady a bezpečnostní pravidla uvedená 
v tomto manuálu, která Vám pomohou maximalizovat Vaši radost a také prodloužit životnost 
Vašeho kitu. 

 
Tento manuál není návodem „Jak kitovat“. Před použitím Vašeho kitu Vám doporučujeme 
absolvovat odborný kitový kurz v jedné z profesionálních kitových škol. 

UPOZORNĚNÍ 
 

Startování a létání s kitem může být nebezpečné, především v případě nedodržování základních 
bezpečnostních pravidel. Vždy buďte maximálně opatrní při používání kitu. Nesprávné použití kitu 
může způsobit zranění, příp. smrt! Při použití kitu jste odpovědný/á nejen za svou bezpečnost ale 
také za bezpečnost všech okolo vás. Kite může být nebezpečný pokud nepoužíváte bezpečnostní 
systém tzv. Safety systém. Vždy používejte Safety Systém! VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ 
ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍPADNĚ 
ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU! 

 
Dbejte zvýšené bezpečnosti s ohledem na vodící šňůry 

- Pokud je kite v letu, nikdy se nedotýkejte vodících šňůr. Při napětí jsou velice ostré a mohou 
způsobit zranění. 

- Nikdy nepoužívejte opotřebované šňůry. Při přetržení pod napětím mohou způsobit zranění. 
- Vždy zkontrolujte, zda šňůry nemají uzlíky. Ty výrazně snižují pevnost šňůr. 

Udržujte bezpečnou vzdálenost od zamotaných šňůr, dokud není kite bezpečně na zemi 
zabezpečen. Kite může nečekaně vzlétnout a způsobit různá nebezpečí. Při použití kitu nikdy 
nedovolte komukoliv vstoupit mezi ráhno a šňůry. 
 
Další důležité bezpečnostní zásady 

- Vždy kite startujte a přistávejte s pomocníkem. 
- Než poprvé vyzkoušíte velkého kita, procvičte si řízení na malém kitu (asi 1 až 2m

2
). 

- Nikdy nikomu, kdo není obeznámen se zákonitostmi řízení kitu, nedovolte řídit kite bez 
zkušeného a odpovědného asistenta. 

- Nikdy nepoužívejte kite bez použití kiteleashe, tedy prostředku, který zabrání odletění kitu. 
Nezabezpečený kite může způsobit zranění nebo jiné škody. 

- Vždy při kitingu používejte helmu, protinárazovou vestu a další bezpečnostní ochranné 
pomůcky. 
 
Volte jen bezpečný revír 

- Vždy se seznamte s místními pravidly ohledně kitingu. 
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vedení vysokého napětí, telefonního vedení, stromů, keřů, 

automobilů nebo v blízkosti letišť. 
- Kite používejte jen pokud máte před sebou i kolem sebe volný prostor alespoň 100m. Kite Vás 

může nečekaně a s velkou sílou "odtáhnout". 
- Nikdy nelétejte s kitem nad lidmi nebo zvířaty. Vaši diváci by měli vždy zůstat za vámi proti 

větru. 
- Nikdy nepoužívejte svůj kite na zalidněných prostorech s velkým počtem lidí. 
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vody nebo na vodě, pokud neumíte plavat a pokud nejste v 

dobré fyzické kondici. 
- Vždy si procvičte startování a přistávání kitu a veškeré bezpečnostní techniky (depower - 

vyvlátí kitu, odstřelení kitu apod.). 
 
Bezpečné povětrnostní podmínky 

- Neučte se používat tento produkt za větru vyššího než 6m/s. 
- Nikdy nekitujte za extrémně silného větru. 
- Nikdy nekitujte za bouřky. 
- Používejte kite jen tehdy, umožňuje-li Vám zůstat ve stoje na zemi. 
- Nikdy nekitujte v takovém větru, který překračuje Vaše kitové schopnosti. 



 

Popis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) New: Low Drag Flying Lines  
Díky novým jádrům Dyneema šňůr 
můžeme drasticky redukovat průměr 
řídících šňůr při zachování současné 
síly zlomu. 
 
2) Dodatečná 5th bezpečnostní 
šňůra 
Pátá bezpečnostní šňůra pro 
Speed4 LOTUS (FDS) je 
dodatečná a může být 
objednána přímo přes eshop 
FS nebo jejich oficiální 
prodejce. Připevňovací body 
pro FDS jsou integrovány 
v dolní části draka. 

 
3) Little Connection Lines 
Ty fungují jako předem dané 
zlomové body při velkém 
přetížení a usnadňují znovu 
navázání nebo výměnu 
vyvazovacích šňůr. 
 
4) Vstupní komory 
Kite se nafukuje vzduchem 
přes vstupní komory na 
náběžné hraně. Jakmile má 
kite dostatek vnitřího tlaku se 
vstupy automaticky uzavřou, to 
zabrání vyfouknutí kitu. Tohle 
je důležité nejen pro restart, 
ale dodává to kitu při letu větší 
stabilitu. 
 

 

 
5) Klapka na vyfouknutí 
Kite se vyfukuje skrz klapku na odtokové hraně 
kitu. 
 
6) Systém odstranění nečístot nebo vody 
Pokud se do kitu dostane voda nebo písek, 
automaticky bude odstraněna systémem 
kanálků pro odvod nečistot. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Připrava kitu 
 

 
 
 
 
1) Položte kite na zem. Rozložte kite a zajistěte jej něčím, co nemá 
ostré hrany, aby kite neuletěl. 
 
 

 
 
 
2) Ráhno položte dál od všech vyvazovacích šňůr k odtokové hraně 
kitu. Ujistěte se, že bar nemůže spadnout nebo být vtažen do vývazu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3) Roztáhněte kite a pokud je to nutné, uzavřete výpustnou klapku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
4) Rozmotejte šňůry z ráhna zatímco pomalu jdete směrem od kitu. 
 
 
 

 
 

 
 
 
5) Zkontrolujte, zda jsou šňůry rozděleny a nezamotány. 
 
 
 
 
 

 
 
Pokud jsou šňůry zamotány, vložte je mezi prsty a projděte směrem od ráhna 
ke kitu. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Startování 
 
Regulátor tahu (Adjuster strap) na Speed4 LOTUS by neměl být zatažený naplno během startu. 
Pokud bude, výsledkem bude snížená ovladatelnost, protože řídící šňůry nebudou dostatečně 
napjaté. Díky efektivnímu depoweru není tahání za strap při startu potřeba. Pokud si myslíte, že 
je vítr příliš silný, kite nestartujte. 

 
 
 1) Položte kite směrem proti větru a položte závaží na odtokovou 
hranu. 
 
 2) Napněte trochu řídící šňůry aby se kite naplnil vzduchem. Počkejte 
až   bude kite dostatečně nafouknutý než vystartujete. 
 
  
 

 
 
 
3) Potlačte ráhno směrem dopředu a udělejte krok dozadu, abyste 
uvolnili závaží na odtkové hraně. Pokud je slabý vítr a kite nechce 
vzlétnout, chytněte regulátor (adjuster) a několikrát silně potáhněte. 
To kitu dodá zrychlení, než bude dostatečně naplněn vzduchem aby 
mohl létat sám. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Řízení kitu FLYSURFER je stejné jako řízení jakéhokoliv jiného kitu. Striktně doporučujeme 
absolvovat kite kurz každému, kdo není obeznámen s řízením kitu! Kite může být v rukou 
nezkušené osoby nebezpečný nejen pro tuto osobu ale i pro ostatní v okolí. 
 
Zatáhněte za pravou stranu řídícího ráhna, kite poletí doprava. Zatáhněte za levou stranu 
řídícího ráhna, kite poletí doleva.  

 
 
 

Safety systém 
 

Safety Systém se aktivuje, když se kiter vyhákne z brzdového úvazku nebo jej odjistí pojistkou 
a odhodí ráhno. V takovém případě se kite sbalí (obě křídla kitu) a kite začne padat svou 
odtokovou hranou k zemi jen s malou silou. 
 
Důležité: pokud kite nespadne k zemi ihned, ale má tendenci ve vzduchu vlát, neztrácejte 
paniku a vyčkejte chvíli, kite po chvíli spadne k zemi. Pokud má kite i po pádu na zem 
množství tahu, stačí zatáhnout za jednu z krajních šňůr a kite se vyvlaje úplně. 

 
 

 

BRZDOVÝ 
ÚVAZEK A JEHO 
ODJIŠTĚNÍ 
 
K aktivaci (odjištění) 
brzdového úvazku 
zatáhněte na 
brzdovém úvazku 



červenou kuličku. Po odjištění červenou kuličku pusťte a totéž učiňte s řídícím ráhnem. Po 
odjištění brzdového úvazku kite dostanete do bezpečné pozice, ve které má jen minimum 
tahu. 
Pro složení brzdového úvazku stačí zvednout červený klobouček, prostrčit kovový pin očkem 
na trubičce úvazku a zajistit. 
 
 
 
 
 
 

Little Connection Lines (LCL) 
 
Tyto šňůrky slouží pro rychlejší výměnu vývazovacích šňůr, 
ale také jako předurčený bod zlomu při přílišném zatížení a 
chrání tak vrchlík kitu před poškozením. Pokud se Vám LCL 
roztrhne, nahraďte ji novou ve stejné barvě (obsaženo v sadě 
na opravy) 
 
 
 
 

KITE LEASH 
 
Kite je ke kiterovi připevněn pomocí kiteleashe, který zabrání odletění kitu v případě použití 
bezpečnostního systému. Kiteleash je vybaven podobným systémem odjištění jako u 
brzdového úvazku (jehla). Tento systém odjištění použijte jen v případě že Safety Systém 
v případě nebezpečí nezajistí snížení síly tahu kitu (např. v případě zamotaných šňůr apod..). 
 
Důležité: uvědomte si, že odjištění kiteleashe může způsobit odletění kitu a případně ohrozit 
osoby směrem po větru. 
 

PŘIPEVNĚNÍ KITELEASHE 
 
Připevněte kiteleash k trapézovému háku tak, aby přezka úplně zapadla. V opačném případě 
může dojít k odpojení kiteleashe, které může způsobit nebezpečí ztráty kitu. 
 
Důležité: vždy se ubezpečte, že kiteleash není zamotán s jinými šňůrami. O by mohlo 
způsobit špatnou funkci bezpečnostního systému a zvýšit nebezpečí. 
 
 

 

Přistání 
 
1) Uchopte obě řídící šňůry nad plováky. Zatáhněte za ně 
směrem k sobě, dokud kite nezačne stát a klesat pomalu k zemi. 
Kite můžete do jisté míry stále ovládat i při letu dozadu. 
 
Po přistání zabezpečte ráhno a řídící šňůry tak, aby nebylo 
možné samovolné odstartování kitu. 
 

 
   Další možností jak přistát je aktivovat safety systém. Před 
aktivováním se ujistěte, že máte kolem sebe dostatek prostoru a 
nejsou okolo předměty o které by mohl kite poškodit. 

 
 

Balení 
 
Flysurfer kite se dá velmi rychle 
složit a zabalit. Je důležité aby 



byly vyvazovací šňůry zabaleny uvnitř kitu a ráhno se nedostalo a nezamotalo mezi tyto šňůry. 
Po přistání otevřete klapku na vyfouknutí u odtokové hrany. Smotejte šňůry k ráhnu a zajistěte 
gumičkou. Přeložte kite napůl a ujistěte se, že jsou šňůry uvnitř. Kite poté smotejte kolem 
ráhna. Nakonec zavřete výpustnou klapku a přehněte kite na obou stranách ráhna a vložte do 
bagu. 
 
 

 
 

PÉČE A OCHRANA 
 
FLYSURFER jsou velice odolné kity. Nicméně dodržování některých zásad Vám pomůže 
prodloužit jejich životnost. 
 

 Přestože je použitý materiál testovaný na odolnost proti UV záření, doporučujeme 
nevystavovat kite nezbytně slunečnímu záření. 

 Kontakt s ostrými předměty může poškodit materiál kitu. Zabraňte jakémukoliv kontaktu 
kitu s takovými předměty. 

 Skladujte kite v suchém a teplém prostředí. Pokud budete kite skladovat ve vlhkém stavu, 
může dojít k tvorbě plísně. To kite nepoškodí, nicméně zanechá na něm nepěkné fleky. 
Vlhkost také může způsobit rezivění některých částí kitu a také blednutí barev. 

 Při dlouhodobém skladování kite rozložte, aby nedošlo ke kompresi a deformaci 
materiálu. 

 Nikdy kite neperte v pračce a nežehlete! 

 Čistěte kite pouze čistou vodou. Použití chemických přípravků může kite poškodit. 

 Na kitu se mohou vyskytnout určitá poškození. Veškeré části mohou být při použití kitu 
vystaveny nebezpečí poškození. Pravidelně pečlivě kontrolujte veškeré části kitu. Poškozené 
části mohou být zdrojem nebezpečných situací! 

 Doporučuje se také si nechat kite jednou ročně odborně seřídit (1. seřízení do půl roku od 
zakoupení nabízí kiteboarding.cz zdarma, po 6ti měsících od zakoupení nabízí 
kiteboarding.cz službu jako servis kitu) 

 
 
 
 

FREE REPAIR WARRANTY – ZÁRUKA 
BEZPLATNÉ OPRAVY! 

FLYSURFER si plně stojí za kvalitou svých kitů, a proto jako 
první výrobce na světě přináší Free-Repair Warranty - Záruku 
bezplatné opravy! Dneska si už můžeš svůj komorový kite s 
uzavřenou náběžkou koupit s klidem v duši, že když ho při 
svém ježdění rozbiješ, FLYSURFER ti ho opraví, a to 

BEZPLATNĚ! A to se cena opravy může vyšplhat i ke 3 tisícům! 

PODMÍNKY ZÁRUKY 

Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! zahrnuje všechny modely kitů 

FLYSURFER s uzavřenými komorami, a to během prvních 6 měsíců od data 

zakoupení.  

 Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! se vztahuje pouze na kity k osobnímu 
využití kupujícího. Kity využívané ke komerčním účelům, jako jsou výuka nebo pronájem jsou 
ze záruky vyloučeny.  

 Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! se nevztahuje na kity poškozené v 
důsledku nedbalého a/nebo neopatrného použití (např. kontakt s překážkami apod.).  

 Kupující je povinen se pro záruku Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! 
registrovat na www.FREE-Repair.com ( www.flysurfer.com/Guarantee/?mnid=228&set=yes ), 
a to do 2 týdnů od nákupu, uvedením přesných registračních údajů. Uvedením nepravdivých 
údajů se kupující vystavuje nebezpečí ztráty nároku na Free-Repair Warranty - Záruka 
bezplatné opravy!.  

 Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! se nevztahuje na kity, které byly v 
záruční lhůtě této záruky opravovány jiným než autorizovaným servisem FLYSURFER.  

  

http://www.free-repair.com/
http://www.flysurfer.com/Guarantee/?mnid=228&set=yes


 Kupující při uplatnění Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! nese veškeré 
dopravní náklady (od zákazníka do autorizovaného servisu a nazpátek), ať už je záruka 
uznaná nebo není. Zákazník také nese veškerá rizika s dopravou spojená.  

 Záruční doba Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! se neprodlužuje o dobu, 
po kterou se provádí oprava v rámci záruky Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy!.  

 Porušení podmínek záruky Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! ze strany 
kupujícího vede ke ztrátě této záruky. Zárukou Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné 
opravy! není dotčena zákonná záruka na zboží.  

 Autorizovaný servis přijímá k opravě pouze čisté a suché kity. V případě sušení a/nebo 
čištění budou náklady účtovány kupujícímu.  

 FLYSURFER si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o uznání Free-Repair Warranty - 
Záruka bezplatné opravy! na základě vlastní expertýzy.  

 

Procedura uplatnění Free-Repair Warranty - Záruka bezplatné opravy! 

1) Záruku uplatněte na kontaktu servis(at)kiteboarding.cz uvedením následujícího: model 
kitu, velikost kitu, výrobní číslo kitu, podrobný popis poškození, popis vzniku poškození, 
tel.kontakt + čas, kdy je možné kontaktovat. Přiložte kopii prodejního dokladu (faktura, 
prodejka za hotové), zřetelné fotografie poškození kitu. 

2) Bude vás kontaktovat autorizovaný servis a informovat vás o dalším postupu. 
3) Kite je potřeba registrovat na stránkách Flysurfer.com během 14dní od nákupu kitu. 

 
 
 

DOVOZCE: 
KITEBOARDING.CZ 
Lenka Žůrková 
U Rejdiště 3791 
767 01 Kroměříž 
Tel. +420 724 084 825 
Tel. +420 724 958 842 
info@kiteboarding.cz 
www.kiteboarding.cz 
 
SERVIS: 
KITEBOARDING.CZ 
Lenka Žůrková 
Slavíkova 6168/18a 
708 00 Ostrava 
Tel. +420 720 958 844 
servis@kiteboarding.cz 
 

 

http://www.kiteboarding.cz/
mailto:servis@kiteboarding.cz

