
Použití paddleboardu je fyzicky náročná a nebezpečná činnost. Během 

použití hrozí riziko poranění nebo utonutí. Každý uživatel musí být 

seznámen s bezpečnostním rizikem spojeným s použitím paddleboardu. 

Pozorně si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a používejte zařízení v 

souladu s bezpečnostními předpisy.

Uživatel je zodpovědný za správné odhadnutí fyzických schopností pro 
zvládnutí daných podmínek vody a větru. Používejte Váš nejlepší úsudek, kde 
je vhodné paddleboard použít. Všichni uživatelé přebírají zodpovědnost za 
jakékoliv poškození, poranění nebo smrt způsobenou použití paddleboardu. 

Před použitím se vždy 
seznamte s povětrnostními 

podmínkami a hladinou vody.

Vždy používejte osobní 
ochranné prostředky 
(záchranná vesta aj.) 

během použití. Seznamte 
se s použitím ochranných 

prostředků. Vždy používejte 
bezpečnostní lanko.

Nikdy nepoužívejte zařízení 
pod vlivem alkoholu, drog 

nebo jiných návykových látek 
včetně léků, které ovlivňují 

úsudek nebo bezpečné použití 
paddleboardu. 

Nepřeceňujte své schopnosti. 

Noste vhodné oblečení v 
závislosti na počasí, pokud je 
to nutné noste neoprenový 

oblek. 

Vždy se nejprve seznamte 
s místními vodami a s 

případným nebezpečím.

Nikdy nenechávejte děti 
nebo mladistvé používat 
paddleboard bez dohledu 

dospělých. 

Nikdy nepřipevňujte 
paddleboard za loď nebo jiný 

dopravní prostředek. 

Nikdy nepoužívejte 
paddleboard jako osobní 

dopravní prostředek. 

Nikdy nepřesahujte maximální 
nosnost paddleboardu. 

 Před použitím vždy 
zkontrolujte stav 

paddleboardu a dalšího 
příslušenství.

Vždy u sebe mějte průkaz 
totožnosti.

Doporučujeme používat 
zařízení za doprovodu další 

osoby, která Vám může pomoc 
v případě nebezpeční nebo 

nehody. 

Vždy dopředu informujte 
spolehlivou osobu o použití 
paddleboardu, včetně místa 
použití a počtu osob. Vždy se 
seznamte s fyzickou zdatností 

a zdravotním stavem všech 
účastníků. 

Vždy dodržujte místní nařízení, 
zákony a doporučení pobřežní 

hlídky. 
Maximální tlak: ≤15 PSI

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K PADDLEBOARDU



Pro nafouknutí 
musí být 

ventilek v horní 
poloze

Pro vyfouknutí 
musí být 

ventilek ve 
spodní poloze 

Pokud je ventil volný, utáhněte jej pomocí 
klíče, zabráníte tak úniku vzduchu. 

V případě poškození můžete ventil nahradit.

PÉČE A ÚDRŽBA
Nepoužívejte agresivní chemické prostředky 

pro čištění, pro čištění používejte čistou 
vodu a mýdlo. 

Před uložením musíte paddleboard řádně 
vysušit. 

Paddleboard zkontrolujte před použitím a 
po použití. 

Nikdy paddleboard netáhněte po povrchu, 
můžete způsobit poškození a proražení 

materiálu. 

Před vypuštěním, umístěte paddleboard 
na povrch bez ostrých předmětů jako jsou 

kameny aj.

Neskladujte paddleboard v extrémních 
teplotách nad 50 °C nebo pod 0 °C.

VENTIL

Rozložte 
paddleboard

Připevněte 
pumpu

Nafoukněte na 
10 - 15 PSI

Zasuňte
ploutev

Zajistěte
ploutev

Dokončeno

Odjistěte 
ploutev

Vysuňte
ploutev

Připevněte 
pumpu a 

vyfoukněte

Stiskněte pro 
vyfouknutí

Složte 
paddleboard

Dokončeno

NAFOUKNUTÍ A PŘIPEVNĚNÍ PLOUTVE

VYFOUKNUTÍ A ODSTRANĚNÍ PLOUTVE


