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MANUÁL  

 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup kitu NOBILE. Gratulujeme, že jste si vybrali kite nejvyšší 
kvality a výkonu. Prosím, přečtěte si před prvním použitím kitu tento uživatelský manuál a seznamte 
se se všemi výhodami, které kite NOBILE poskytuje.Seznamte se také se všemi bezpečnostními 
zásadami a radami ke způsobu použití, aby jste nejen maximalizovali svou radost ze svého kitu, ale 
abyste prodloužili jeho životnost. 
 
Tento manuál není návodem ke kiteboardingu. D ůsledn ě vám doporu čujeme p řed prvním 
použitím svého kitu absolvovat kiteboarding kurz v některé ze specializovaných škol. 
 
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! Uživatelé mladší 18ti let by měli létat pouze 
v doprovodu dospělé osoby! VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ 
NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM TOHOTO 
VÝROBKU! 
 
 
Dbejte zvýšené bezpe čnosti s ohledem na vodící š ňůry 

- 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 bezpe čnostní zásady 

- Vždy kite startujte a přistávejte s pomocníkem. 
- Než poprvé vyzkoušíte velký kite, procvičte si řízení na malém kitu (asi 1 až 2m2). 
- 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 bezpe čný 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 pov ětrnostní 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. 

 
Před nafouknutím vždy zkontrolujte, že jsou všechny z ipy na kitu upln ě zavřené a zajišt ěné. 
V opačném p řípadě by mohlo dojít k jejich poškození nebo poškození b ladderu.  
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Tabulka velikosti kit ů 
Následující tabulka je zamýšlena pouze jako doporučení. Je sestavená pro průměrnou váhu kitera 
(75kg). Při výběru správné velikosti kitu berte v úvahu také faktory jako velikost boardu, zkušenost, 
větrné podmínky stejně jako hmotnost.  
 

 
 
Před prvním použitím vybavení je duležité si přečíst a pochopit některé z vlastností Vašeho NOBILE 
kitu a ráhna. 
 
Nobile Kite Ráhno 
Vaše ráhno by mělo být od výroby sestaveno a připraveno k použití. Vždy před jeho použitím je ale 
potřeba vše zkontrolovat a seznámit se s používáním jednotlivých částí.   
 
Fulcrum Quick Release – Brzdový úvazek 
Vrchní část Fulcrum Quick Release je tvarována tak, že pohodlně dosedne do středového otvoru 
v ráhně a díky tomu je vždy Fulcrum otočen v vám při unhooked ježdění. Vrchní částí také prochází 
připojovací kroužek pro Leash. Přímo součástí Fulcrum je otvor pro připojení handlepass leashe 
(použití jen v uvážení a odpovědnosti ridera*) k zamezení zamotání leashe a trapézového háku při 
častém zaháknutí a odháknuti.    
 
*připojení pro handlepass leash by mělo být používáno pouze zkušenými ridery na otevřené vodě po 
zvážení všech možných rizik. NIKDY by se nemělo používat při startovaní kitu 
 
Bezpečnostní prvky 
Vše bylo vyrobeno pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů  
 
Aktivace Quick Release 
Quick Release by se mělo použít v případě ztráty kontroly nad kitem či nepředvídané události. Při 
aktivaci kite ztratí všechen tah a spadne na zem. Zůstane však stalé připoután k riderovi kiteleashem*. 
 
*v případě použití připojení pro handlepass leash a aktivaci Quick Release znamená riskování 
poškození nebo ztrátu kitu a ohrožení třetí osoby! 
 
Díky síle designu Fulcrumu je síla potřebná k aktivaci Quick Release stále stejná nezávisle na tahu 
kitu. Doporučuje se vyzkoušet a průběžně trénovat aktivaci bezpečnostního systému předtím, než 
odstartujete kite.  
 
Před každým ježděním zkontrolujte, že bezpečnostní systém funguje. 

 
 

Aktivace: 
1 Uchopte držadlo zajištění 

bezpečnostního systému 
2 Odjistěte jej odtlačením jej 

směrem k ráhnu 
3 Pusťte držadlo a nechte 

ráhno odjet po šňůře 
směrem ke kitu. Kite 
úplně vyvlaje a bez tahu 
spadne na zem. 
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Znovusestavení Quick Release: 
Tento jedinečný systém může být znovu snadno sestaven a to i pouze jednou rukou. 
1 Zatlačte část umístěnou pod držadlem zajištění bezpečnostního systému zpět do horní části 

Fulcrum 
2 Stáhněte držadlo zajištění bezpečnostního systému dolů až do zajištění 
 
Lock In Finger (LIF) –„ čuráček“ 
Fulcrum má tři pozice LIF pro všechny styly ježdění. V normální pozici může být prostrčený do 
trapézového háku pro zajištění, aby se předešlo nechtěnému vyháknutí. Otevřená pozice LIF je 
ideální pro příležitostné unhooked ježdění a v případě potřeby může být hned k použití. LIF může být 
taky úplně odstraněn a tím maximálně zvýší komfort při uhooked ježdění. 
 

 
 
 
„Killing Power“ (Kill) Úchyt 
„Kill“ úchyty vedoucí od zadních šňůr jsou umístěny nad plováčky u ráhna. Když rider chytne Kill úchyt 
a aktivuje Quick Release, dojde k vyvlátí kitu na jednu šňůru a kite okamžitě ztrácí tah. Tohle je jeden 
z bezpečnostních prvků.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výměna Depower š ňůry 
Fulcrum byl designován tak, aby výměna depower šňůry mohla být provedena jednoduše, rychle a 
aby nemusel být vyměněný celý celek. 
  

1. Odšroubujte a odstraňte očko pro uchycení 
leashe 

 
2. Odstraňte držadlo zajištění bezpečnostního 

systému 
 
3. Prostrčte novou šňůru skrz záchytnou část 
 
4. Vše znova sestavte 
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Sestavení kitu 
Nenafukujte váš kite na asfaltu, betonu, štěrku nebo jiném drsném povrchu, protože může dojít 
k poškození kitu. Vyvarujte se jiných ostrých předmětů v blízkosti kitu, které můžou poškodit tělo kitu 
nebo propíchnout nafukovací část kitu. Nafukujte váš kite na trávě nebo písku.  
 
Nafukování 

 
Používejte výkonnou pumpu 
dodávanou s kitem .Ujistěte 
se, že velký „Deflace“ ventil na 
náběžné hraně je zavřený. 
Připojte pump leash ke kitu 
vedle hlavního nafukovacího 
ventilu. Díky SMART pump 
systému není nutné nafukovat 
každou ze spír zvlášť. 
 
Nepřefukujte bány. Nafukujte 
je jen dokud nejsou tvrdé na 
dotek. 
 
Zastrčte klobouček ventilu 
k zajištění ventilu. Po 
nafouknutí nezastrkujte ventil 
do těla kitu. Není nezbytné 
zajistit pojistky na 
propojovacích trubkách mezi 
spírama v běžných 
podmínkách, avšak 
v zajištěném stavu se při 
porušení spíry vyfoukne 
pouze ona a né celý kite.  

 
Položte kite na pláž náběžnou hranou směrem k větru. Zajistěte váš kite pískem nebo sandbagem 
položeným na tělo kitu za náběžnou hranou. Nikdy nenechávejte váš kite nehlídaný! Větrné podmínky 
se mohou změnit a způsobit odletění kitu, což může způsobit zranění druhým.    

 
Připojení š ňůr a trimování 
Odmotejte šňůry od draka směrem proti větru od kitu. Položte ráhno 
červenou stranou vlevo (modrou vpravo). Ujistěte se, že všechny šňůry 
jsou přímé a že nejsou zamotané nebo zauzlené mezi sebou nebo 
s překážkou na pláži. 
 
 
555 
Pohled od ráhna směrem ke kitu: 
-  červená řídící šňůra by měla být nalevo 
-  dvě šedé přední šňůry by měly být 
uprostřed 
-  modrá řídící šňůra by měla být napravo 

 
Přípojné body jsou na kitu Nobile barevně 
rozlišitelné. Oba konce řídících šňůr jsou 
zakončené očkem, které může být složené 
do „samoutahovací smyčky“. Ta pak může 
být připojena k uzlíku stejné barvy na kraji 
kitu. Červená na červený, modrá na modrý. 
Dvě šedé přední šňůry se ke kitu připojují 
stejným způsobem, akorát na jejich koncích 
jsou uzlíky a šňůry s očky na koncích jsou 
na kitu. Tenhle systém je ochranou proti 
připojení řídích šňůr místo předních a 
naopak. 
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NHP 
Pohled od ráhna směrem ke kitu: 
-  červená řídící šňůra by měla být nalevo 
- vedle bude jedna z šedých předních šňůr 
-  bílá pátá šňůra by měla být uprostřed 
- na druhé straně bude druhá šedá přední šňůra 
-  modrá řídící šňůra by měla být napravo 
 
Přípojné body jsou na kitu Nobile barevně rozlišitelné. Oba konce 
řídících šňůr jsou zakončené očkem, které může být složené do 
„samoutahovací smyčky“. Ta pak může být připojena k uzlíku stejné 
barvy na kraji kitu. Červená na červený, modrá na modrý. 
Dvě šedé přední šňůry se ke kitu připojují stejným způsobem, akorát 
na jejich koncích jsou uzlíky a šňůry s očky na koncích jsou na kitu. 
Tenhle systém je ochranou proti připojení řídích šňůr místo předních 
a naopak. 
Konec páté šňůry je zakončený očkem složitelným do 
„samoutahovací smyčky“ a připojí se na delší bílý přípojný bod 
vedoucí z prostředku náběžné hrany.  
 
Poznámka: Po pár prvních ježděních nebo jestli cítíte, že kite táhne 
více k jedné straně by se měly zkontrolovat šňůry, jestli se natáhly 
stejně. 
  
 
 
Startování a p řistávání 
Před startováním se vždy přesvědčte, že máte dobré a volné místo 
kolem startovacího místa. Při startu by mělo být alespoň 100m 
volného prostoru na strany a směrem po větru od vás. Vždy 
používejte trapéz určený přímo pro kiteboarding, který umožňuje 
plně využít depower systém na ráhně. 
Dobře se seznamte s leashem a Quick Relaese systémem. Zkontrolujte šňůry, kite, jiné vybavení a 
místo startu a přistání. 
Připojte leash a zahákněte depower systém. Při startu nepoužívejte zajištěný LIF, aby se v případě 
problému mohlo vyháknout a pustit ráhno, čímž dojde ke kompletní ztrátě tahu kitu. 
Nikdy nemějte kite při startu přímo po větru! Kite odstartuje s obrovským tahem, který by ohrozil vás i 
ostatní. Když máte vítr v zádech, tak startujte kite přibližně 100 stupňů napravo nebo nalevo od směru 
větru. 
 
Asistovaný start na zemi 
Domluvte si jasné signály, kterým budete vy i váš partner rozumět. 
Umístěte asistenta s kitem přibližně 100 stupňů od směru větru. Kite by měl být držený uprostřed 
náběžné hrany. Měl by být postavený vertikálně a směřovat proti větru. Váš partner by měl být za 
kitem. Ne na straně nebo vepředu, kde by ho mohl kite při startu zasáhnout. 
Po dání signálu řiďte kite pomalu od vašeho partnera. Udržujte ho na kraji větrného okna dokud 
nebudete bezpečně na vodě. 
 
Asistované p řistání 
Nikdy nepřistávejte váš kite blízko ostatních kitu na pláži. Místo přistání by mělo být bezpečné a bez 
překážek jako jsou stromy, elektrické vedení apod. 
Vystupte z prkna a kite spouštějte pomalu po kraji větrného okna dolů. Partner by měl být směrem 
proti větru od kitu a chytit kite uprostřed náběžné hrany. Na pláži zabezpečte kite –otočte jej, aby 
náběžnou hranou směřoval proti větru a zajistěte pískem nebo sandbagem. Smotejte šňůry na ráhno. 
 
Restart 555 z vody 
Správně nafoukaný kite je důležitý pro schopnost draka znovu odstartovat z vody.  
Kite ve vodě může sám odstartovat ať jste připravený nebo ne, a proto je důležité být na něj stále 
soustředěný. Buďte připravený! 
Jestliže kite směřuje dolů (náběžná hrana se dotýká vody) a je od vás po větru, je důležité ho otočit na 
stranu. Toho dosáhneme zatáhnutím za jednu z řídících šňůr směrem od něj. Udržujte šňůru stále 
napnutou, dokud se nezvedne ucho kitu. Neomotávejte si šňůru kolem ruky a dávejte si pozor na 
zamotání do volných šňůr. (Tip: Snažte se při restartu udržet prkno na nohách v pozici před vámi, aby 
jste zpomalili první dopředný tah kitu. Tohle urychlí restart). Jakmile se zvedne ucho kitu, tak kite se 
začne otáčet celý a zamíří směrem ke kraji větrného okna. Nezačněte přitahovat ráhno příliš brzy. 
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Počkejte dokud kite nebude připravený odstartovat, povolte přitaženou šňůru a pomalu řiďte kite do 
vzduchu. 

 
 
 
Restart NHP z vody 
Správně nafoukaný kite je důležitý pro schopnost draka znovu odstartovat z vody.  
Kite ve vodě může sám odstartovat ať jste připravený nebo ne, a proto je důležité být na něj stále 
soustředěný. Buďte připravený! 
Jestliže kite směřuje dolů (náběžná hrana se dotýká vody) a je od vás po větru, je důležité ho nejdříve 
otočit na „záda“. Toho docílíme přitažením páté šňůry. Neomotávejte v žádném případě šňůru kolem 
ruky a dávejte pozor, aby se neomotala kolem vašeho těla. (Tip: jestliže zatáhnete pátou šňůru NAD 
barem, bude jednodušší vyhnout se zamotání a také nebude potřeba prostrčit šňůru zpět skrz bar, 
když bude kite otočený „na zádech“). 
Jakmile je kite otočený, dostaňte jej zatáhnutím za jednu z řídících šňůr na kraj větrného okna. Při 
tahání udržujte šňůru v konstantním napětí a opět dávejte pozor na zamotání. Jedno z krajních uší 
kitu se zvedne, kite se otočí na stranu a bude směřovat na kraj větrného okna. Nezačněte přitahovat 
ráhno příliš brzy. Počkejte dokud kite nebude připravený odstartovat, povolte přitaženou šňůru a 
pomalu řiďte kite do vzduchu. 

 
 
Self Rescue 
Budete-li se muset dostat zpět na pláž při směru větru on-shore nebo side-shore, složte kite oběma 
Self rescue úchyty k sobě, což vám vytvoří plachtičku, která vám pomůže bodydragovat na břeh. 
Není-li možné kite složit, budete muset plavat s kitem. To je nejjednodušší, když kite otočíte stejně 
jako jej nosíte na pláži. 
Nikdy nevyfukujte kite na vodě! Poté nemůže sloužit jako plovák a je hůře viditelný ze vzduchu.  
 
 
Power a Depower 
Jsou tři způsoby, jak změnit úhel náběhu kitu a tím pádem tah, kterým vás táhne. Jde změnit použitím: 

1. Fulcrum Quick Release –jakmile jste zaháknutý v brzdovém úvazku, tak odtáhnutím ráhna od 
těla se efektivně zkrátí přední šňůry a kite se „otevře“, což sníží jeho tah. Přitáhnutím ráhna 
k tělu se přední šňůry prodlouží, kite se „zavře“ a zvětší se tah.  
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2. Přitahovací depower strap –zatažením 
za červený depower strap se utáhne 
strap a zároveň přední šňůry, což sníží 
tah kitu. K vrácení strapu do původní 
délky (a přidání tahu kitu) se docílí 
zatažením za černý úchyt. 
Z bezpečnostních důvodů jde zatáhnout 
červený úchyt najednou, ale černý jen 
díky několika krátkých zatáhnutí. Pro 
udělení maximálního tahu je zapotřebí 
několikrát zatáhnout černý úchyt. 

 
 
3. Stopper –stopper dovoluje jezdci přizpůsobit si délku depower šňůry 

na svůj styl ježdění a na větrné podmínky. Ponecháním stopperu 
v jeho nejvyšší poloze ponechá kitu maximální možnost depower –
ideální pro začátečníky, poryvový vítr a wave ježdění. Stopper může 
být umístěný do nižší pozice pro jezdce preferující omezený 
depower. VAROVÁNÍ: snížením stopperu omezujete veliké depower 
možnosti kitu. Používejte s uvážením. Stopper by NIKDY neměl být 
umístěný pod 2/3 délky depower šňůry. 

 
 
 
 
Vyfouknutí a balení 
Položte kite na pláž náběžnou hranou směřující proti větru. Zajistěte kite pískem nebo sandbagem 
položeným na tělo kitu za hlavním bánem a odpojte šňůry ze spojovacích bodů.  

1. Smotejte šňůry do osmiček pevně kolem ráhna. Nespěchejte –pevným a pořádný smotáním 
šňůr si ušetříte čas při jejich rozmotávání! Volné konce šňůr zajistěte gumovými očky na konci 
ráhna.   

2. Odstraňte z kitu písek nebo sandbag. Držte kite za bán náběžné hrany proti větru a otočte jej 
naopak tak, aby uši směřovaly nahoru. 

3. Otevřete velký „DEFLATE“ ventilek vyfouknete kite. 
4. Položte kite po větru tak, že jedním uchem míří proti větru a zasypejte pískem nebo zajistěte 

sandbagem.Odjistěte pojistky, které spojují hlavní bán se spírami a od nezajištěného ucha 
začněte smotávat kite k prostřední spíře. Při rolování opatrně odstraňujte vzduch ze spír. 
Zajistěte kite a stejný postup opakujte na druhé straně.  

5. Složte kite a vložte jej do bagu. 
 
Péče a údržba 
 
-  Před každým dlouhodobým skladováním nechte kite kompletně proschnout a neskladujte kite na 
mokrých nebo vlhkých místech. Mohlo by to způsobit poškození barev. 
-  Po každém používní ve slané vodě opláchněte kite i kitové vybavení ve sladké vodě. Nikdy 
nepoužívejte na čištění vodu o vysokém tlaku. 
- Kite umývejte pouze sladkou vodou a nepoužíejte chemické čistící prostředky. 
- Při dlouhodobějším skladování kite volně rozložte, aby nedocházelo ke kompresi a deformaci 
materiálu. 
-  UV záření poškozuje kite. Skladujte kite mimo přímý sluneční svit. 
-  Ačkoliv může být kite skladován s nafouklými příčnými spírami, je doporučené před skladovaním 
snížit tlak ve spírách, kvůli předcházení nežádoucího napínání materiálu. 
-  Nafouknůtý kite na plaži trpí nejen díku slunečnímu UV záření, ale také kvůli flatrování odtokové 
hrany. To způsobuje opotřebování materiálu a zhoršování letových vlastností. Doporučujeme 
vyfouknout nábežnou hranu, aby se kite celý položil na zem a dále neflatroval. 
-  Pravidelně kontrolujte kite, šňůry i ráhno kvůli známkám poškození nebo opotřebení. Menší dírka 
se po nárazu může hodně rozšířit a přivodit vám dlouhé plavání zpět na břeh. 
-  Předcházejte kontaktu kitu s ostrými předměty, jako jsou kameny, mušle, trny, apod.  
-  Nafouknutý kite při nošení držte uprostřed za náběžnou hranu s ušima směřujícími nahoru. 
Netahahejte je po zemi. 
-  Nedovolte, aby se voda, písek nebo špína dostaly do nafukovacích bladderů. 
- Nikdy kite neperte v pračce a nežehlete. 
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Záruční podmínky 
-  Nobile Kiteboarding se zaručuje, že zakoupený produkt nebude obsahovat materiálové nebo 
výrobní vady po dobu 24 měsíců od data nákupu. 
-  Záruka se vztahuje jen na produkt používaný na vodě a nevztahuje se na půjčené produkty nebo 
pomůcky pro učení. 
-  Nobile Kiteboarding rozhodne o uznání záruky a může si vyžádat prohlédnutí a/nebo fotky jasně 
ukazující závadu. V případě potřeby musí být tato informace zaslána místnimu prodejci Nobile. 
-  Jestliže Nobile Kiteboarding posoudí reklamaci jako oprávněnou, záruka bude pokrývat opravu 
nebo výměnu pouze vadného produktu. Nobile Kiteboarding nebude zodpovědný za náklady a škody 
způsobené důslekem používání tohoto produktu. Záruka nepokrývá poškození způsobené 
nesprávným používáním, nevhodným zacházením, zanedbáním nebo bežným opotřebením včetně, 
ale né omezene, používáním s jiným než Nobile produktem, propíchnutím, poškozením švu kvůli 
přefukování, poškozením způsobeným nesprávnou manipulací nebo skladováním, nadměrným 
vystavením slunci, používáním ve vlnách, prudkým nárazem kitu o vodní hladinu a jiným poškozením 
způsobeným něčím jiným než je materiálová nebo výrobní vada. 
 -  Záruka zaniká při opravě v neautorizovaném servisu, změnou nebo úpravou provedenou na 
jakékoliv části vybavení.  
-  Záruční doba činí 2 roky od data nákupu. 
-  Originální prodejní doklad musí být přiložený ke každé reklamační žádosti. Jméno prodejce a 
datum prodeje musí na prodejním dokladu jasně viditelné a zřetelné.  
 
 
DOVOZCE A SERVIS: 

Lenka Žůrková 
U Rejdišt ě 3791 
76701 Kroměříž 
Tel. +420 724 084 825 
info@kiteboarding.cz 
www.kiteboarding.cz 


