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NÁVOD NA POUŽITÍ 
PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. 

 VÝSTRAHA 
 Bez ochrany před utonutím. Určeno pouze pro plavce. 
 Toto není životchránící prostředek. 
 Nikdy neumožňujte skákání na tento výrobek nebo z něj nebo potápění pod ním. 
 Nikdy výrobek neponechávejte v blízkosti vody, pokud ho nepoužíváte. 
 Nikdy nepoužívejte při silném větru, v rychlém proudu, na otevřené vodě nebo za nebezpečného přílivu. 
 Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost. 
 Hmotnost osoby a/nebo zatížení rozložte rovnoměrně. 
 Nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jeho propíchnutí nebo netěsnost. 
 Nepoužívejte výrobek pod vlivem alkoholu nebo drog. 
 Výrobek není určen pro rafting na divoké vodě nebo jiné extrémní sportovní aktivity. 
 Nepoužívejte při únavě nebo vyčerpání. 
 Používejte pouze ve vodě, neobsahující úlomky a překážky. 
 Konstrukční pracovní tlak: 0,03 bar. 
Nedodržení těchto pokynů může vést k utopení nebo jinému vážnému zranění. Upozornění na výrobku, pokyny a 
bezpečnostní pravidla dodávaná s výrobkem popisují jen některá častá rizika použití tohoto výrobku a nepokrývají všechna 
rizika a/nebo nebezpečí. 
* Úplný popis každého symbolu bezpečnostních informací a bezpečnostního označení vytištěného na výrobku a na obalu 
naleznete v části "Definice" nebo v samostatném listu. 
 
Nafouknutí 
1. Najděte čistý prostor bez kamenů nebo jiných ostrých předmětů. 
2. Dospělí by měli každou komoru pomalu nafukovat v očíslovaném pořadí (je-li označeno) pomocí nožní nebo ručně 

ovládané vzduchové hustilky. Ujistěte se, že je výrobek na dotek pevný, ale ne tvrdý. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k 
prasknutí, nepřekračujte doporučený pracovní tlak a výrobek nepřeplňujte ani nepoužívejte vysokotlaký kompresor. 
Naplňte pouze studeným vzduchem. Výrobek musí být nahuštěn, dokud nepoznáte malé přehyby v oblasti kolem opěrky 
rukou (tj. pod držákem pohárku, pokud existuje), opěradla a/nebo bočních okrajů. Porovnejte také tento tlak s velkou 
hlavní komorou. 

3. Uzavřete a bezpečně dovnitř zatlačte všechny pojistné ventily. 
4. Zajistěte, aby byl během používání ve výrobku udržován odpovídající tlak vzduchu. Ověřte tlak často, zvláště ve velmi 

horkých nebo chladných dnech, metodou kontroly tlaku vzduchu popsanou v pokynech. 
 
Údržba 
1. Pravidelně kontrolujte švy a ventily, zda z nich neuniká vzduch. 
2. Před každým použitím očistěte výrobek zahradní hadicí a důkladně před uložením osušte. 
3. Pokud se tento výrobek používá ve vnitřním bazénu, ujistěte se, že je kolem něj dostatek prostoru. 
 
Uskladnění 
1. Ujistěte se, že je zařízení důkladně vyčištěno a suché, viz část Údržba. 
2. Otevřete všechny vzduchové ventily a zařízení úplně vyfoukněte. 
3. Odstraňte případně veškeré příslušenství. 
4. Složte zařízení volně a vyvarujte se ostrých ohybů, rohů a záhybů, které mohou zařízení poškodit. Vyměňte všechny kryty 

nafukovacích ventilů. 
5. Skladujte na suchém místě a uvnitř. 
 
Oprava 
Výrobek je dodáván se sadou záplat na opravu drobných netěsností. Pokud neznáte místo, kde je netěsnost, použijte směs 
mycího prostředku a vody v rozprašovací láhvi a postříkejte podezřelé oblasti. Jakákoli netěsnost vytvoří bubliny, které určují 
místo úniku. 
Důkladně vyčistěte oblast kolem netěsnosti, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo špínu. 
Odstřihněte dostatečně velkou záplatu tak, aby se poškozená oblast překrývala přibližně o 1,5 cm, a zakulaťte její rohy. 
Odtrhněte z vystřižené záplaty zadní stranu a nalepte na opravované místo a silně stlačte. Doporučujeme použít rovnou plochu 
a místo opravy zatížit, abyste ji zajistili na svém místě. 
Opravovaný výrobek nenafukujte přibližně jednu hodinu po opravě. 
Pokud záplata nepomůže, lze zakoupit lepidlo na bázi křemíku nebo polyuretanu pro opravu kempinkových stanů nebo obuvi 
ve vašem místním obchodu nebo na trhu, a postupujte podle pokynů na balení lepidla. 
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NÁVOD NA OBSLUHU 
PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU. 

 VÝSTRAHA 
 Bez ochrany pred utopením. Určené len pre plavcov. 
 Toto nie je život ochraňujúci prostriedok.  
 Nikdy neumožňujte skákanie na tento výrobok alebo z neho alebo potápanie pod ním. 
 Nikdy výrobok neponechávajte v blízkosti vody, ak ho nepoužívate. 
 Nikdy nepoužívajte pri silnom vetre, v rýchlom prúde, na otvorenej vode alebo pri nebezpečnom prílive.  
 Neprekračujte maximálnu prípustnú nosnosť. 
 Hmotnosť osoby a/alebo zaťaženie rozložte rovnomerne. 
 Nepoužívajte výrobok, ak máte podozrenie na jeho prepichnutie alebo netesnosť.  
 Nepoužívajte výrobok pod vplyvom alkoholu alebo drog. 
 Výrobok nie je určený na rafting na divokej vode alebo na iné extrémne športové aktivity. 
 Nepoužívajte pri únave alebo vyčerpaní.  
 Používajte len vo vode, neobsahujúcej úlomky a prekážky. 
 Konštrukčný pracovný tlak: 0,03 bar. 
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k utopeniu alebo k inému vážnemu zraneniu. Upozornenia na výrobku, pokyny a 
bezpečnostné pravidlá dodávané s výrobkom popisujú len niektoré časté riziká tohto výrobku a nepokrývajú všetky riziká 
a/alebo nebezpečia. 
* Úplný popis každého symbolu bezpečnostných informácií a bezpečnostného označenia vytlačené na výrobku a na obale 
nájdete v časti „Definície“ alebo na samostatnom liste.  
 
Nafúknutie 
1. Nájdite čistý priestor bez kameňov alebo iných ostrých predmetov.  
2. Dospelí by mali každú komoru pomaly nafukovať v očíslovanom poradí (ak je označené) pomocou nožnej alebo ručne 

ovládanej vzduchovej hustilky. Uistite sa, že je výrobok na dotyk pevný, ale nie tvrdý. UPOZORNENIE: Aby nedošlo k 
prasknutiu, neprekračujte odporučený pracovný tlak a výrobok neprepĺňajte ani nepoužívajte vysokotlakový kompresor. 
Napĺňajte len studeným vzduchom. Výrobok musí byť nafúknutý tak, aby nebolo vidieť malé prehyby v oblasti okolo 
opierky rúk (t. j. pod držiakom pohárov, ak existuje), operadlá a/alebo bočných okrajov. Porovnajte tiež tento tlak s veľkou 
hlavnou komorou. 

3. Uzatvorte a bezpečne dovnútra zatlačte všetky poistné ventily. 
4. Zabezpečte, aby bol počas používania vo výrobku udržiavaný zodpovedajúci tlak vzduchu. Overte tlak často, zvlášť počas 

veľmi horúcich alebo chladných dňoch metódou kontroly tlaku vzduchu popísanou v pokynoch.  
 
Údržba 
1. Pravidelne kontrolujte švy a ventily, či z nich neuniká vzduch. 
2. Pred každým použitím očistite výrobok záhradnou hadicou a dôkladne pred uložením osušte. 
3. Pokiaľ sa tento výrobok používa vo vnútornom bazéne, uistite sa, že je okolo neho dostatok priestoru.  
 
Uskladnenie 
1. Uistite sa, že je zariadenie dôkladne vyčistené a suché, viď časť Údržba. 
2. Otvorte všetky vzduchové ventily a zariadenie celkom sfúknite.  
3. Odstráňte prípadne všetko príslušenstvo.  
4. Zložte zariadenie voľne a vyvarujte sa ostrým ohybom, rohom a záhybom, ktoré môžu zariadenie poškodiť. Vymeňte 

všetky kryty nafukovacích ventilov.  
5. Skladujte na suchom mieste a vo vnútri.  
 
Oprava 
Výrobok je dodávaný so sadou záplat na opravu drobných netesností. Ak nepoznáte miesto, kde je netesnosť, použite zmes 
umývacieho prostriedku a vody v rozprašovacej fľaške a postriekajte podozrivé oblasti. Akákoľvek netesnosť vytvorí bubliny, 
ktoré určujú miesto úniku. 
Dôkladne vyčistite oblasť okolo netesnosti, aby ste odstránili všetky nečistoty alebo špinu. 
Odstrihnite dostatočne veľkú záplatu tak, aby sa poškodená oblasť prekrývala cca o 1,5 cm, a zaoblite jej rohy. Odtrhnite 
z vystrihnutej záplaty zadnú stranu a nalepte na opravované miesto a silno stlačte. Odporúčame použiť rovnú plochu a miesto 
opravy zaťažiť, aby ste ju zaistili na svojom mieste.  
Opravovaný výrobok nenafukujte približne jednu hodinu po oprave. 
Ak záplata nepomôže, je možné zakúpiť lepidlo na báze kremíka alebo polyuretánu na opravu kempingových stanov alebo 
obuvi vo vašom miestnom obchode alebo na trhu a postupujte podľa pokynov na balení lepidla. 
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Vysvětlivky / Vysvetlivky 

 
Varování / Varovanie 

 
Bez ochrany před utonutím / Bez ochrany pred utopením 

 
Pokud není velikost vhodná, může dojít k zachycení / Pokiaľ nie je vhodná veľkosť, môže dôjsť k zachyteniu 

 
Konstrukční pracovní tlak / Konštrukčný pracovný tlak 

 
Zákaz / Zákaz 

 
Zákaz podplouvání výrobku / Zákaz plávania popod výrobok 

 
Nepoužívejte na moři při větru od břehu / Nepoužívajte na mori vo vetre ďalej od brehu 

 
Nepoužívejte na moři při proudu od břehu / Nepoužívajte na mori v prúde vody ďalej od brehu 

 
* Vhodné pro děti do … let věku / * Vhodné pre deti do …rokov veku 

 
Nepoužívejte v bílé vodě / Nepoužívajte v bielej vode 

 
Nepoužívejte při lámání vln / Nepoužívajte tam, kde sa lámu vlny 

 
Povinná činnost / Povinná činnosť 

 
Používejte osobní plovací pomůcky / Používajte osobné plávacie pomôcky 

 
Nejprve si přečtěte návod k použití / Najskôr si prečítajte návod na použitie 

 
Určeno pouze pro plavce / Určené len pre plavcov 

 
* Počet uživatelů, dospělých, dětí / * Počet užívateľov, dospelých, detí 

 
Zajistěte trvalý dohled dětí ve vodě / Zabezpečte trvalý dohľad na detí vo vode 

 
* Maximální nosnost / * Maximálna nosnosť 

 
Použití pouze v bazénu / Použitie len v bazéne 

 

* Výrobek zajišťuje plovoucí stabilitu. Výrobek vyžaduje vyvážení. / * Výrobok zabezpečuje plávajúcu 
stabilitu. Výrobok vyžaduje vyváženie 

 
* Bezpečná vzdálenost od břehu / * Bezpečná vzdialenosť od brehu 

 
* Rozsah tělesné hmotnosti uživatele / * Rozsah telesnej hmotnosti užívateľa 

 
Vyvarujte se zachycení, zajistěte volné uložení / Vyvarujte sa zachyteniu, zabezpečte voľné uloženie 

 
* Označení velikosti, vnitřní velikost / * Označenie veľkosti, vnútorná veľkosť 

 

Plně nahustěte všechny komory / Celkom nahustite všetky komory 
a: pořadí huštění / a: poradie hustenie 

* viz tabulka / viď tabuľka 



 
 

Model 
       

 
 

58836EU, 58859EU, 58825EU, 
56825EU, 58889EU, 58802EU, 
58868EU, 58854EU, 58856EU, 
56869EU, 56803EU, 56831EU 

1 0 100 kg 0-14        

 

Model 
       

 
 

58202EU, 56258EU 0 1 100 kg 0-9    48-100 kg   44 cm 
56800EU 0 2 200 kg 0-9    48-200 kg   44 cm 

 

Model 
       

 
 

59703EU, 59720EU, 59717EU, 
58894EU, 58152EU, 58761EU, 
58762EU, 58763EU, 58764EU, 
58751EU, 58766EU, 58770EU, 
58775EU, 58777EU, 58890EU, 
59895EU, 59894EU, 58807EU, 
58771EU, 58779EU, 58780EU, 
58781EU, 58782EU, 58783EU, 
58772EU, 58784EU, 58785EU, 
58786EU, 58778EU, 58769EU, 

58720EU 

1 0 100 kg 0-14        

58292EU, 56283EU, 57254EU, 
57286EU, 57287EU, 57291EU, 

57288EU, 57294EU 
2 0 200 kg 0-14        

57257EU 2 0 200 kg 0-14        
57250EU 0 2 200 kg 0-6        

58752EU, 58753EU 1 0 100 kg 0-14        
56897EU 2 0 200 kg 0-14        
58837EU 2 0 200 kg 0-14        
56841EU 3 0 300 kg 0-14        

 
 
POZNÁMKA: Obrázky slouží pouze pro ilustraci. Skutečný výrobek se může lišit. Bez měřítka. 
POZNÁMKA: Obrázky slúžia iba na ilustráciu. Skutočný výrobok sa môže líšiť. Bez mierky. 
 



 

 
 



 
 


