
HYDROFOIL SYSTEM – UŽIVATELSKÝ MANUÁL
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před sestavením foilu si přečtěte následující body:

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST
Hydrofoiling, stejně jako vodní sporty, může být nebezpečný a nepředvídatelný 
vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám. Uživatel tohoto produktu by si měl 
být vědom, že při používání foilu může dojít ke zraněním nebo úmrtí.

PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ 
INSTRUKCE:
- při používání tohoto produktu buďte vždy velmi opatrní
- nesprávné použití tohoto produktu může způsobit zranění či smrt
- nikdy nepoužívejte tento výrobek, pokud nejste v dobrém fyzické kondici
- nikdy nepoužívejte tento výrobek, pokud nejste zkušený plavec
- při použití tohoto produktu odpovídáte za svojí bezpečnost a bezpečnost ostatních ve 
svém okolí
- pokud jste mladší 18 let, musíte tyto pokyny nechat přečíst rodičům nebo zákonným 
zástupcům  
- pokud jste mladší 18 let, nesmíte tento výrobek používat bez souhlasu a dohledu 
rodičů nebo zákonného zástupce
- používáním tohoto produktu se uživatel vystavuje nevyhnutelným a neočekávaným 
rizikům a nebezpečím
- nepoužívejte tento výrobek pod vlivem alkoholu, drog nebo léků
- nepoužívejte tento výrobek za bouřky
- nikdy nepoužívejte tento výrobek v podmínkách, které překračují vaší úroveň 
schopností
- před použitím výrobků v dané lokalitě, se dobře seznamte s místními pravidly a 
omezeními 
- vždy pamatujte na své okolí, včetně všech lidí, plavidel a překážek nad a pod vodou
- uvědomte si hloubku vody a výšku vašeho foilu
- vyhýbejte se mělkým útesům a jiným oblastem, kde by mohlo dojít ke kontaktu 
vašeho foilu s jinými předměty. 

DODAVATEL:

Wind and Board s.r.o.
1. Čsl. Arm. Sboru 1557/9
708 00 Ostrava
Česká republika

Tel.: +420 724 084 825
Email: info@kiteboarding.cz
IČ: 09472371
DIČ: CZ09472371

SERVIS:

KITEBOARDING.CZ
Generála Sochora 1764/22
708 00 Ostrava 8
Česká republika 

Tel.: +420 724 958 031
Email: servis@kiteboarding.cz



Sestavený foil (Foil - Abracadabra) Potřebné nářadí a příslušenství 
 

Potřebné příslušenství
K upevnění podstavce k boardu: 

 

K upevnění podstavce k mastu: K upevnění mastu k trupu:

K upevnění předního křídla k trupu: K upevnění stabilizátoru  
(zadní křídlo) k trupu:

Montážní nástroj



Montáž

Naish Foil využívá šrouby M6. Pamatujte, že foily se používají ve velmi 
korozivním mořském prostředí; zde jsou čtyři důležité tipy, 
jak maximalizovat životnost foilu:

1) Pokud je to možné, před montáží naneste na závity šroubů směs proti zadření.
2) Používejte správný šroubovák, aby nedošlo k poškození hlaviček šroubů.
3) Po každém použití foil rozeberte a opláchněte čistou vodou.
4) Mastné fleky, zejména od krému na opalování, mohou ovlivnit výkon vašeho
foilu.

Doporučený postup sestavení nového foilu:

A) Pomocí šroubů připevněte k trupu (fuselage) stabilizátor (zadní křídlo).

B) Trup otočte a připojte přední křídlo pomocí třech šroubů, které dotáhněte na
doraz.

C) Připojte podstavec (plate) k mastu pomocí 30 mm titanových šroubů, nejdříve
utáhněte středový šroub, poté přední a nakonec zadní šroub.

D) Zasuňte mast do trupu a utáhněte pomocí šroubů ve stejném pořadí jako v
předchozím kroku.

Připevnění Abracadabra nebo 
standartního podstavce k boardu

(TRUP)

Stabilizátor
(zadní křídlo)

(Přední křídlo)



PODSTAVEC ABRACADABRA

Systém podstavce ABRACADABRA umožňuje nastavit polohu podstavce, 
sundat jej a zase nandat pomocí jednoduchého ručního šroubu. 

Sestavení:
A) Sešroubujte k sobě Abracadabra podkovu a podstavec a připevněte je v 
požadované poloze k boardu. 

B) Zasuňte podkovu do mastu a pomocí ruky pevně utáhněte nastavovací šroub.

UPOZORNĚNÍ: Nastavovací šroub lze také utáhnout pomocí šroubováku. U delších 
mastů (75 cm a více) se doporučuje vždy dotahovat šroub pomocí šroubováku. 

POLOHOVÁNÍ ABRACADABRA

Posunutím systému Abracadabra směrem k přední části desky zvýšíte vztlak ve 
vztahu k poloze postoje na desce.

Posunutím systému Abracadabra směrem k ocasu prkna snížíte vztlak ve vztahu k 
poloze postoje na prkně.

ČELNÍ POHLED NA SPODNÍ STRANU BOARDU S PŘIPEVNĚNÝM 
ABRACADABRA

(PODKOVA)

(Přední část)

(Zadní část)


