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Děkujeme, že jste si zvolil kitebord Nobile, který je absolutní špičkou na trhu. Tento manuál vám pomůže váš 
kiteboard správně nastrojit, správně používat a udržovat, aby vám dlouho sloužil k vaší spokojenosti. Váš kiteboard 
Nobile je opatřen nejlepšími doplňky na trhu a jedinečným systémem IFS (Integrovaný systém poutka a foodpadu). 
 

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte nohu do IFS ani nenastavujte veliko st IFS d říve 
než IFS připevníte šroubky na kiteboard! 
 
NASTROJENÍ KITEBOARDU: Nejdříve ke kteboardu přišroubujte dvěmi přiloženými šroubky tzv. Grab handle. Dále 
přišroubujte ke kiteboardu IFS. Nakonec ke kiteboardu přišroubujte přiloženými šroubky ploutvičky. 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
 

NASTAVENÍ IFS: Poutko IFS se nastavuje ve vertikálním směru, jak ukazuje 
obrázek. Odpojte horní část poutka a vložte do IFS nohu. 
 
 
 
 
Přiložte horní část poutka na nohu tak, aby popruhy přichycené ke stranám 
footpadu zajela do horní části poutka. Poté přetáhněte horní popruh přes horní 
část poutka a provlékněte přes kovový kroužek. 
 
 
 
 
Dále přetáhněte popruh, který jste protáhly přes kovový kroužek, přes horní část 
poutka. Tím nastavíte pevnost poutka. Poutko utáhněte tak, aby vám noha v IFS 
držela pevně, ale také tak, aby jste byl schopen nohu v případě potřeby bezpečně 
z IFS vytáhnout! 
 
 
 
Nakonec zajistěte nastavení IFS pojišťovacím popruhem. 

POUŽÍVÁNÍ KITEBOARDU: Kiteboard je určen pouze pro použití na vodní hladině. Nepoužívejte na sněhu, na 
zemi nebo na překážkách může dojít k poškození. Před každým použitím kiteboardu dotáhněte všechny 
šroubky, může docházet k jejich uvolnění a případné následné ztrátě ploutviček apod. 
 
ÚDRŽBA KITEBOARDU: Po každém použití kiteboardu jej pečlivě opláchněte vlažnou sladkou vodou, osušte a 
uschovejte do kiteboardingového obalu. Skladujte v čistém, suchém a vyhřívaném prostoru. Vyvarujte se 
zbytečnému vystavení slunečnímu záření, může dojít k vyblednutí barev. 
 
Na kiteboard se vztahuje záruční doba 24 měsíců na výrobní a materiálové vady. 
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