
INDIANA FOIL

1) Před montáží se doporučuje šrouby promazat.
Tím se zabrání korozi a jejich zadření.

2) Před každým použitím se ujistěte, že jsou
šrouby pevně utažené.

3) Po každém použití foil opláchněte obyčejnou
vodou.

4) Pravidelně kontrolujte anody v mastu a kazetě.
Po nějaké době se můžou opotřebovat, to je
normální. Rychlejší opotřebení nastává při
použití foilu ve slané vodě. Pokud jsou anody
poškozené nebo prasklé, vyměňte je. 

5) Ujistěte se, že na šroubech nebo otvorech pro
závity není žádný písek nebo nečistoty.  Nečistoty
mohou poškodit závity v mastu.

6) Pokud je přední křídlo zaseknuté nebo je
obtížné jej nandat, doporučuje se k jeho uvolnění
použít tvrdou gumovou paličku (není součásti
balení).

7) Pokud nebudete foil delší dobu používat,
doporučuje se foil kompletně rozebrat.

INDIANA WINDFOIL

1) Před montáží se doporučuje šrouby promazat.
Tím se zabrání korozi a jejich zadření.

2) Před každým použitím se ujistěte, že jsou
šrouby pevně utažené.

3) Po každém použití foil opláchněte obyčejnou
vodou.

4) Pravidelně kontrolujte anody v mastu a
kazetě. Po nějaké době se můžou opotřebovat, to
je normální. Rychlejší opotřebení nastává při
použití foilu ve slané vodě. Pokud jsou anody
poškozené nebo prasklé, vyměňte je. 

5) Ujistěte se, že na šroubech nebo otvorech pro
závity není žádný písek nebo nečistoty.
Nečistoty mohou poškodit závity v mastu.

6) Pokud je přední křídlo zaseknuté nebo je
obtížné jej nandat, doporučuje se k jeho uvolnění
použít tvrdou gumovou paličku (není součásti
balení).

7) Pokud nebudete foil delší dobu používat,
doporučuje se foil kompletně rozebrat.

8) Pokud nemáte „Tuttle Head“ připevněnou k mastu šrouby, nevkládejte „Tuttle Head“ do boardu – mohla by se 
obtížně vytahovat.



INDIANA FOIL – Délka trupu a úprava úhlu stabilizátor

Můžete si vybrat ze tří pozic a úhlů stabilizátoru. Doporučený úhel adaptéru je 2 stupně. Tento úhel vám dodá příjemný 
a vyvážený pocit. Pokud byste chtěli mít z jízdy uvolněný a rychlý pocit, použijte 1 stupňový úhel adaptéru. Bavte se 
experimentováním a hledáním dokonalého nastavení, které vám nejlépe vyhovuje.

            KRÁTKÁ délka trupu         STANDARDNÍ délka trupu        DLOUHÁ délka trupu 

Maximální volnost    Dobrá rovnováha mezi Maximální stoupací odpor
Nejvyšší rychlost otáčení    stabilitou a výkonem. Nejvyšší stabilita
Nejlepší výkon při pumpování Maximální odpor zatáčení

INDIANA FOIL – Průvodce kombinacemi 

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-Poruba
Česká Republika tel.: +420 724 958 031
IČ: 09472371 email: servis@kiteboarding.cz
DIČ: CZ09472371
tel.: +420 724 084 825
email: info@kiteboarding.cz

Přední křídlo
1100P 1150DWR 920H-AR 820P 850S 620K

Stabilizátor

370 Pumpování a carving Závod po větru Velké vlny, kitefoil Kitefoil

420 Pumpování Závod po větru Pumpování Pumpování Kitefoil

550 Slabý vítr, začátečníci Nedoporučuje se Nedoporučuje se Nedoporučuje se Začátečníci kitefoil

Mast

50 cm Nedoporučuje se Nedoporučuje se Začátečníci kitefoil Začátečníci kitefoil

75 cm Pokročilí surf foil

90 cm Pokročilí kitefoil

105 cm

Trup

Surf Kitefoil, wingfoil

Wind Windfoil Windfoil Windfoil Windfoil Windfoil Windfoil

Pumpování, carving, 
skákání, kitefoil

Pumpování, carving, 
skákání, kitefoil

Dobré vlny, slabý vítr 
kitefoil

Windfoil, wingfoil 
volné ježdění ve slabém 

větru

Začátečnický vítr, surf 
foil

Začátečnický vítr, surf 
foil

Dockstart, středně 
pokročilí surf, wing a 

windfoil

Středně pokročilí surf, 
wing a windfoil

Středně pokročilí surf, 
wing a windfoil

Středně pokročilí surf, 
wing a windfoil

Experti surf foil, wave 
kitefoil

Wing a windfoil, slabý 
vítr

Po větru, windfoil slabý 
vítr

Po větru, windfoil, 
pokročilí wingfoil, 

kitefoil

Po větru, windfoil, 
pokročilí wingfoil, 

kitefoil

Windfoil volné ježdění, 
kitefoil slabý vítr

Pokročilí – wing a 
windfoil

Pokročilí – wing a 
windfoil

Pokročilí wing, kite a  
windfoil

Pokročilí wing, kite a  
windfoil

Pokročilí wing, kite a  
windfoil

Pokročilí wing, kite a  
windfoil

Pumpování, surf, 
wakefoil, wingfoil

Po větru, wake foil, 
wingfoil

Pumpování, surf, 
wakefoil, wingfoil

Pumpování, surf, 
wakefoil, wingfoil

Surf, wakefoil, wingfoil, 
kitefoil


