
 

NAISH WING-SURFER MANUÁL

Varování a bezpečnostní opatření
- Wingfoiling může být nebezpečný sport.
- Při používání tohoto produktu buďte vždy velice opatrní
- Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit vážné zranění nebo 
smrt.
- Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud nejste v dobré fyzické kondici.
- Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud nejste zkušený plavec.
- Při používání tohoto výrobku nikdy nejednejte nedbale.
- Při používání tohoto produktu jste zodpovědní za svou vlastní bezpečnost
a také za bezpečnost ostatních kolem vás.
- Použitím tohoto produktu se můžete vystavit neočekávaným rizikům a 
nebezpečím.
- Nepoužívejte tento produkt pod vlivem alkoholu, drog a léků.
- Nikdy nepoužívejte tento produkt při bouřce  a při větru, který je nad 
úrovní vašich schopností. 
- Před použitím produktu na vodě doporučujeme zúčastnit se kurzu 
používání wing-surferu a také kurzu záchranných technik na vodě. 
- Vždy používejte helmu, rukavice, boty a ochranné brýle.
- Vždy dodržujte lokální pravidla a předpisy.
- Udržujte se vždy ve vzdálenosti 100m od překážek a nikdy nepoužívejte 
produkt bez použití leashe. 

Schéma

Sestrojení

Nafouknutí wingu
A) Položte wing na zem (vzhůru nohama) tak, aby spíra směřovala nahoru. Ujistěte se, že náběžná hrana je obrácena 
směrem k větru.
B) Připojte leash pumpy k připojovacímu bodu na náběžné hraně.
C) Ujistěte se, že je stlačovací svorka na hadičce spojující náběžnou hranu a spíru otevřená. 
D) Stiskněte tlačítko a otočte jej přibližně o 90 stupňů.
E) Vložte koncovku pumpy a nafoukejte na stanovený tlak.
F) Pomocí Naish pumpy s tlakoměrem nafoukněte wing-surfer na požadovaný tlak:
 velikosti: 2.8/3.6: 8-10 psi, velikosti: 4.6/5.3: 7-9 psi, velikosti: 6.0/7.2: 6-8 psi
G) Vyjměte pumpu a utáhněte víčko otočením ve směru hodinových ručiček do uzavřené polohy. 
H) Zavřete suchý zip přes ventil.
I) Uzavřete stlačovací svorku umístěnou pod neoprénovým krytem na hadičce spojující náběžnou hranu a spíru. 

Detailní schéma ventilku
A) Uzávěr ventilku
B) Tlačítko
C) Základ ventilku

A) Náběžná hrana
B) Zip
C) Ručky
D) Smyčka k uchycení leashe od pumpy

One Point System:
E) Ventilek
F) Hadička
G) Stlačovací svorka

H) Nafukovací/vyfukovací ventil
I) Okno
J) Spíra
K) Zámek bladderu

Použití hadicové svorky s One-Point nafukovacím systémem

Svorka, která je umístěna v neoprénové objímce, se používá k udržení tlaku 
vzduchu ve spíře.
Během nafukování wing-surferu, musí být svorka otevřená tak, aby se 
vzduch dostal z náběžné hrany do spíry.
Po nafouknutí wing-surferu by měla být svorka uzavřena.
V případě úniku nebo prasknutí bladderu v náběžné hraně nebo ve spíře, 
svorka zajistí, aby uvnitř wing-surferu zůstal určitý tlak vzduchu. Toto je 
bezpečnostní opatření, které může být velmi užitečné v případě 
sebezáchrany.
Při uvolnění svorky může někdy hadička zůstat přilepená k sobě, v takovém 
případě jí pomocí prstů napravte do původního tvaru.

A) K uzavření hadičky stlačte svorku k sobě, co 
nejvíce na těsno.
B) Pro otevření zatlačte na páku, aby se svorka 
automaticky otevřela.



Vyfouknutí wingu Použití držáku na pádlo

Během wingsurfingu se může stát, že se ocitnete na 
vodě v bezvětří. Proto je možné vzít si s sebou pádlo, 
které jde připevnit na wing-surfer. Pádlo položte na 
střed spíry a připevněte k ručkám pomocí třech suchých 
zipů.

A) Uvolněte svorku na hadičce spojující náběžnou hranu a spíru.
B) Povolte kryt ventilku.
C) Pro vypuštění vzduchu stiskněte tlačítko a otočte jim přibližně o 90 
stupňů, aby bylo v poloze „otevřeno“.

Volba velikosti Péče o wing-surfer

Wing-surfer je úžasně jednoduchý a univerzální přístroj. Čím větší wing, tím více 
dovedností je potřeba ovládat. Pro většinu lidí je ideální velikost 4.6. Začátečníkům 
jakékoliv váhy doporučujeme naučit se wingsurfing na wingsurferu o velikosti 4.6 a 
menší.  

Pokud se wing nepoužívá, nenechávejte ho dlouhou dobu na přímém slunečním svitu nebo vlát ve větru. 
Může dojít k jeho poškození.
Nenechávejte po dlouho dobu nafouknutý wing na horkých površích jako je asfalt nebo písek. Mohlo by 
dojít k poškození bladderů. 
Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty jako jsou skály, korály a další, které mohou wing protrhnout.
Nenechávejte wing na pobřeží poblíž vlnobití, může dojít k poškození wing-surferu.
Nedovolte, aby se náběžná hrana ohýbala dozadu.
Nedovolte, aby se do bladderu dostala voda a/nebo písek. Pokud musíte vyfouknout wing na vodě, ihned 
po vyfouknutí uzavře ventil, abyste zabránili vniknutí vody do bladderu.
Nikdy nebalte wing-surfer, když je mokrý. Pokud tak učiníte, může docházet k vyblednutí barev nebo ke 
vzniku plísní. Wing-surfer zabalte až bude úplně suchý.
Nikdy neskladujte wing na místech, kde je vysoká teplota (přes 40°C) např. rozpálená auta. Může dojít k 
poškození bladderů.
Wing-surfer je nafukovací a musí se s ním zacházet opatrně.
Při pádu se vyvarujte pádu na wing a ujistěte se, že jste pustili ručky, aby nedošlo k poškození. 
Vyhýbejte se extrémnímu namáhání wing-surferu
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