


01 Odpovědnost
Sestavením a/nebo používáním tohoto produktu, souhlasíte s tím, že jste si přečetli a porozuměli celému 
manuálu k tomuto produktu, včetně všech pokynů a varování. Dále souhlasíte s tím, že zajistíte, aby si další 
uživatel vašeho produktu, stejně jako vy, přečetl a porozuměl celé uživatelské příručce, než této osobě umožníte 
používat váš produkt. 

Používáním výrobku FLYSURFER a jakékoliv jeho součásti zahrnuje určitá rizika a nebezpečí, které mohou mít 
za následek vážné zranění nebo smrt uživatele nebo třetích osob, které zrovna produkt nepoužívají. Při používání
tohoto produktu souhlasíte s převzetím a přijetím všech známých i neznámých rizik, které mohou způsobit 
zranění vás nebo jiných osob. Rizika spojená s tímto sportem lze značně snížit dodržováním varovných pokynů 
uvedených v tomto manuálu a používáním zdravého rozumu. 

02 Bezpečnost
Před použitím produktu si důkladně pročtěte celou uživatelskou příručku a striktně dodržujte uvedené postupy. 
Následující bezpečnostní pokyny nejsou kompletní výčet pokynů a nepokrývají všechny situace, které mohou 
nastat. 

Kitesurfing je potenciálně nebezpečný sport, který zahrnuje základní rizika pro sportovce a osoby v okolí. 
Nesprávné použití tohoto produktu může vést k vážným zraněním nebo dokonce ke smrti uživatele nebo třetí 
strany. Každý uživatel by měl absolvovat kvalifikovaný kurz o tomto produktu ve specializované škole nebo u 
svého prodejce. 

Uživatel nese při používání tohoto produktu výhradní odpovědnost za sebe a ostatní. Před každým použitím musí
zkontrolovat stav a funkčnost všech dílů.

Tento výrobek může být vybaven pouze originálními náhradními díly a nesmí být upravován.

Tento produkt je určen pro osoby vážící 40 až 120 kilogramů. Mimo tyto limity nelze zaručit optimální 
fungování. 

Nikdy tento sport neprovozujte v nepříznivých klimatický podmínkách, jako jsou bouřky atd. Pečlivě 
zkontrolujte počasí a vítr a vyberte správnou velikost draka.

Pečlivě zkontrolujte, zda v okolí nejsou mělčiny, překážky, proudy a nějaké zákazy. Vždy se zeptejte lidí, kteří 
mají o dané oblasti dobré znalosti.

Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od lidí a překážek. Jízda v blízkosti elektrického vedení, rušných cest, 
letišť, útesů atd. Je extrémně nebezpečná. 

Ujistěte se, že jste pod dohledem, aby vám někdo v případě potřeby dokázal pomoct. Pokud to není nutné, nikdy 
nejezděte do velké vzdálenosti od břehu. Udržujte se ve vzdálenosti, kterou dokážete bezpečně doplavat. 

Nesprávné použití šňůr představuje vysoké riziko zranění vás i ostatních. Části těla, které se zachytí ve šňůrách 
draka, mohou utrpět vážné zranění nebo popáleniny.

Používejte pouze hrazdy s bezpečnostním systémem, který můžete využít v nouzových situacích. Použijte 
rychlouvolňovací kite leash, abyste v případě nepředvidatelného nebezpečí mohli rychle odpojit draka od sebe.

S draky nelétejte! Drak není navržen, testován ani licencován jako létající zařízení. Použití draka jako letající 
pomůcku je nezákonné a nevztahuje se na něj pojištění. Létání s tímto produktem může vést k velmi vážným 
zranění nebo dokonce i smrti.



03 Přehled draka

1) TX-Light Single Skin koncept

Jednoplášťový koncept má vysoké vztlakové profily a velmi účinný depower. Snížení jeho hmotnosti na 
minimum přináší výhody z hlediska stability, proudění vzduchu a ovladatelnosti v lehkém větru. Single skiny 
umožňují použití B-Safe systému a absorbují tvrdé nárazy. Vynikající životnost těchto draků není dána pouze 
koncepcí, ale také jejich materiálem. Vysoká odolnost proti stárnutí a roztržení, tři vrstvy ripstop vláken a 
enormní tuhost při pouhých 33 g/m² dělají z TX-Light dokonalý materiál. Náběžná hrana se skládá z 44 g/m² 
tkaniny DLX+, která chrání před oděry a ostrými předměty. Každý materiál optimalizuje určitou oblast draka. 
Používáme povrchy odolné proti UV záření a vzduchotěsné nátěry s absorpčními vlastnostmi pro zlepšení 
proudění vzduchu za mokra.



2) Hybridní technologie Wingtip

Hybridní technologie Wingtip se skládá ze dvou samo nafukovacích buněk na každé straně draka. Otvory jsou 
chráněné síťovinou, aby se zabránilo vniknutí sněhu nebo nečistot. Obě konce křídel mají osvědčený 
odvodňovací systém. Efektivnější aerodynamika umožňuje lepší zatáčení s konstantním tahem a také zvýšený 
odpor proti zpětnému zvednutí. Díky tomu se konec křídla třepotá pouze tehdy, když draka depowerujete. Zpětná
vazba hrazdy je výrazně vylepšena. Kite působí sportovně a dává vám pocit důvěry.

3) B-Safe systém

B-Safe systém (extra volitelný) je speciální konfigurace šňůry, která se posouvá podél B-úrovně pomocí oček. Po
aktivaci bezpečnostního systému se hrazda posune o 4 metry nahoru po páté šňůře. Drak se uprostřed 
horizontálně skládá a snižuje rozpětí křídel na minimum. Drak vyvlaje a zlehka začne klesat. Po opětovné 
aktivaci bezpečnostního systému můžete draka znovu dostat do vzduchu přes silovou zónu. B-Safe systém je 
ideální pro samopřistání nebo pro brání si přestávky.

+ Systém prohnutí profilu

Úrovně kite jsou řízeny směšovačem, systémem kladek, který moduluje úhel náběhu a prohnutí profilu. Mixér je 
vybaven systémem klenutí se dvěma kroužky. Pohybem kroužků se mění vztah mezi úrovní B nebo C vzhledem 
k úrovni A. Profil fóliového draka může být oříznut tak, aby byl plochý nebo zakřivený.



04 Zacházení s kitem



























Dovozce: Servis:

WIND&BOARD s.r.o. KITEBOARDING.CZ

1. Čsl. Arm. Sboru 1557/9 Generála Sochora 1764/22

708 00 Ostrava 708 00 Ostrava

Česká Republika Česká Republika

Tel.: +420 724 084 825 Tel.: +420 724 958 031

Tel.: +420 724 958 842 servis@kiteboarding.cz

info@kiteboarding.cz

www.kiteboarding.cz
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