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PATHFINDER C-I 330 - JL007233N 

 
Návod k použití 

 

Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovní kánoe 
Před použitím kánoe si pozorně přečtěte všechny informace 
ÚVOD 
Gratulujeme Vám k zakoupení nafukovací kánoe. Přečtěte si pozorně tento návod před nafouknutím, sestavením 
nebo použitím kánoe. 
Seznamte se s funkcemi kánoe a požádejte případně o odbornou pomoc, pokud nemáte s manipulací tohoto druhu 
kánoe zkušenosti. 
Je důležité dodržovat správné bezpečnostní postupy a pravidla provozu na vodní cestě, která platí pro všechny 
kánoe. Vždy zkontrolujte místní povětrnostní podmínky před jízdou na kánoi. Dávejte si pozor na proudy v přílivové 
oblasti, otevřených mořích, malých kanálů nebo oblastí s mělkou vodou. 
Vždy používejte materiály dobré kvality a vyhovující specifikacím kánoe při práci na kánoi. Údržba a opravy na kánoi 
by měly být prováděny pouze kvalifikovaným personálem. 
Důležité: Uschovejte tento návod na suchém místě v kánoi a při prodeji kánoe jej předejte novému majiteli. 
Pokud je to vaše první plavidlo, nebo nejste obeznámeni s tímto typem kánoe, ujistěte se, že jste získali manipulační 
a provozní zkušeností před jízdou na této kánoi. Váš prodejce nebo národní jachtařská federace nebo jachtařský klub 
vás rádi informují ohledně místní lodní školy nebo příslušných instruktorů. 
Následující ilustrace zobrazuje detail plavidla, vybavení a systému. Obeznamte se s každou částí plavidla před jeho 
použitím. 
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Obrázky jsou pouze orientační, skutečný produkt se může lišit. 

bezpečnostní lano 

nafukovací dno 

držák pádla 

ventil 

nafukovací sedadlo 

šroubový ventil 

madlo 

skladovací vak 
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Každá loď má své identifikační číslo. Neměňte, nezakrývejte nebo neodstraňujte jej, může to vést k zániku záruky a 
dostat vás do právních problémů. Poznamenejte si identifikační číslo na bezpečné místo. 

Velikost po nafouknutí 
330×81×53cm (130’’ ×32’’ ×21’’) 
Max. 2 osoby 
Max. zátěž : 165 kg/364Lbs 
 
Příslušenství 
Záplata 2x 
Vyjímatelné PVC sedadlo 2x 
Nožní pumpa 1x 
Pádlo 1x 
Přenosná taška 1x 
Návod 1x 
Plastové pravítko 1x 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Pro zvýšení požitku z vaší kánoe a chránění bezpečnosti cestujících a obsluhy kánoe, vždy striktně dodržujte 
následující bezpečnost upozornění: 
- Nejedná se o záchranné zařízení. Používejte pouze pod kompetentním dozorem. Nikdy produkt nepotápějte. Nikdy 
jej nenechávejte ve vodě nebo v blízkosti vody, když se nepoužívá. Nikdy netahejte za vozidlem. Vyžaduje se montáž 
a provoz dospělou osobou. 
- Dospělá osoba by měla nafukovat komory postupně v číslované sekvenci a použít při nafukování vytištěné pravítko 
na trupu lodi ke kontrole. Přílišné nafouknutí kánoe může způsobit prasknutí komor nebo škody na švech. 
- Nedodržení pokynů k obsluze, týkající se nafukování a sestavení kánoe mohou způsobit převrácení kánoe a utonutí. 
Zúčastněte se bezpečnostního kurzu jízdy na kánoi a získejte praktické školení od prodejce nebo místních orgánů. 
Kontrolujte pravidelně všechny bezpečnostní požadavky. Nikdy nejezděte sami. 
- Každý cestující musí mít záchrannou vestu. To se týká zejména dětí a neplavců. Děti a neplavci by měli být o 
používání záchranné vesty instruováni. 
- Buďte opatrní při nastupování na palubu kánoe. Nastupujte do středu kánoe pro maximální stabilitu. Rozložte 
hmotnost cestujících, vybavení a nákladu rovnoměrně tak, aby byla kánoe po všech stranách vyvážená. 
Nerovnoměrné rozložení osob nebo nákladu v kánoi může způsobit převrácení a utonutí. 
- Nepoužívejte kánoi, pokud máte podezření defektu nebo úniku. Mohlo by to být nebezpečné. 
- Postupujte podle těchto pravidel, aby se zabránilo utonutí, ochrnutí nebo jinému vážnému zranění. 
- UPOZORNĚNÍ: Dávejte si pozor na větry a proudy na pobřežních vodách. Mohou být nebezpečné. 
- UPOZORNĚNÍ: Je odpovědností majitele kánoe dodržovat všechny právní předpisy týkající se stavu a bezpečnosti 
kánoe a požadovaného bezpečnostního vybavení. Pro informace o předpisech se prosím obraťte na místní orgány. 
- Nedovolte, aby byly děti v kánoi bez dozoru dospělých. Vždy se ujistěte, že alespoň jedna odpovědná dospělá osoba 
dohlíží na všechny děti a neplavce za všech okolností. 
- Vždy uchovávejte bezpečnostní vybavení na přístupném místě na kánoi. Vyznačte nouzová telefonní čísla, stejně 
jako bezpečnostní informační upozornění a pravidla (například "Zákaz skákání do vody“ nebo "Zákaz potápění"). 
- Celkový počet osob a celková hmotnost nesmí překročit údaje vyznačené na kánoi. Nepřekračujte maximální 
doporučenou kapacitu. V opačném případě může dojít k převrhnutí a utonutí. 
- Kánoe je navržena jako skladné, sezónní plavidlo. Pokud žijete v oblasti, ve které nebude celoročně v provozu, 
důrazně se doporučuje kánoi vyfouknout, důkladně vysušit a uskladnit. 
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NAFOUKNUTÍ KÁNOE 
Nafouknutí 

 
- Pro nafouknutí kánoe zvolte čistou plochu bez kamení, štěrku nebo jiných ostrých předmětů. 
- Opatrně rozprostřete kánoi na zem. Poznámka: Pro jednodušší sestavení je vhodnější zvolit pro nafouknutí kánoe 
teplý a slunečný den. Pokud čas dovolí, ponechejte rozprostřenou kánoi přímému slunečnímu záření po dobu 1 
hodiny nebo více, aby dosáhla větší flexibility. 
- UPOZORNĚNÍ: netahejte za kánoi, může dojít k protržení nebo jinému poškození. Neneseme žádnou odpovědnost 
za škody způsobené na kánoi v důsledku špatného zacházení a nedodržování pokynů. 
- Použijte ruční nebo nožní vzduchovou pumpu pro nafouknutí kánoe. Kánoi nafukujte podle číselného pořadí. Po 
nafouknutí zašroubujte uzávěr ventilu ve směru hodinových ručiček. Je velmi důležité sledovat číselné pořadí: 
v opačném případě nebude kánoe správně nafouknutá. Nafoukněte každou komoru až do tuhosti. 
- V případě, že je kánoe nafouknuta během chladného počasí nebo bez přímého slunečního záření, je třeba dbát na 
to, aby se příliš nenafukovala. Vzduch uvnitř trubek se ohřeje v důsledku nárůstu teploty nebo slunečního záření a 
tím se zvýší tlak. Kánoe není vybavena bezpečnostním ventilem, takže tlak je nutno sledovat po celou dobu. 
Nafouknutí pomocí ventilového šroubu 

  
1) Připevněte velký kroužek čepičky ventilu k základně. 

  
2) Přišroubujte prostřední část čepičky ventilu k základně a poté nafoukněte. 

 
3) Přišroubujte malou čepičku ventilu a utáhněte. 
Upozornění: Nenafukujte příliš a nepoužívejte vysokotlakovou pumpu! 
Maximální tlak vzduchových komor by měl být 
0.05bar (0.725PSI). 
 
pro kontrolu správného nafouknutí hlavní komory použijte otištěnou značku vedle ventilu. Je-li velikost značky podle 
plastového pravítka přibližně 10cm, bylo dosaženo jmenovitého tlaku. 
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Sestavení pádla 

 
Vyfouknutí: 
Pro vyfouknutí komor trupu, odšroubujte ventil proti směru hodinových ručiček pro rychlé vypuštění vzduchu. Pro 
vyfouknutí ostatních komor, odstraňte ventil a uzávěr. Zmáčkněte oblast ventilu pro vypuštění vzduchu. 
- Upozornění: Vzhledem ke změnám teploty, mohou ventily ztuhnout. Pro změkčení, máčejte uzavřený ventil v teplé 
vodě po dobu několika minut. 
POKYNY K OBSLUZE 
Příprava před vyjetím 
Získejte potřebné informace a informujte ostatní cestující: 
1. Informujte se o místních zákonech, regulacích a nebezpečí spojených s praktikováním vodních sportů a jízdy na 
kánoi. 
2. Zkontrolujte předpověď počasí, místní proudy, přílivy a povětrnostní podmínky. 
3. Informujte někoho na pevnině o vašem pravděpodobném času návratu. 
4. Vysvětlete základní ovládání kánoe všem cestujícím. 
5. Ujistěte se, že alespoň jeden z vašich spolucestujících může řídit kánoi v případě nouze. 
6. Naučte se, jak určit vzdálenost, kterou lze pokrýt, a pamatujte, že to mohou změnit špatné povětrnostní 
podmínky. 
Zkontrolujte provozní stav kánoe a vybavení 
1. Zkontrolujte tlak nafouknutí. 
2. Zkontrolujte všechny bezpečnostní ventily. 
3. Zkontrolujte, zda je zátěž rovnoměrně rozložena na palubě kánoe: zepředu dozadu a ze strany na stranu. 
 
Zkontrolujte, zda je nutné bezpečnostní zařízení na palubě (Seznamte se se zákony a předpisy dané země či 
lokality, v níž se nacházíte) 
1. Jedna záchranná vesta na každého cestujícího. 
2. Vzduchová pumpa, vesla, sada pro opravu ... 
3. Povinná výbava 
4. Papíry od kánoe a vaše licence (v případě potřeby). 
5. Světla jsou zapotřebí v případě provozu po setmění. 
 
Pravidla během jízdy na kánoi 
1. Buďte zodpovědní a přísně dodržujte bezpečnostní pravidla. Nezanedbávejte bezpečnostní pravidla, v opačném 
případě ohrožujete svůj život a životy druhých. 
2. Naučte se udržet kontrolu nad kánoi. 
3. Respektujte místní předpisy. 
4. Jezděte jen v klidných vodách. 
5. Neponechávejte v blízkosti ohně. Nekuřte na palubě. 
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6. Mějte na paměti, že povětrnostní podmínky se mohou rychle změnit. Vždy se ujistěte, že můžete rychle dosáhnout 
úkrytu. 
7. Nepožívejte alkohol nebo drogy před nebo při jízdě na kánoi. Všichni cestující by měli být po dobu jízdy střízliví. 
8. Ujistěte se, že cestující po dobu jízdy sedí. 
9. Nejezděte na přídi. Jízda na přídi je nezákonná ve většině oblastí a je extrémně nebezpečná. 
10. Buďte velmi opatrní při přistání. Může dojít k poranění končetin, pokud přesahují přes kánoi. 
11. Vždy se vyhýbejte oblastem, kde se pohybují potápěči nebo plavci. Udržujte si rozhled, obzvláště v blízkosti pláže 
a místa vyplutí. Vlajka Alpha označuje blízkost potápěčů. Musíte zůstat v dostatečné vzdálenosti (minimálně 50 m). 
 
Pravidla během jízdy na kánoi 
V závislosti na používání dílů, mějte k dispozici náhradní díly. Obraťte se na místního zástupce pro obdržení 
originálních dílů. 
Po každé cestě kánoi vyčistěte, aby se zabránilo poškození pískem, slanou vodou nebo sluncem. Použijte zahradní 
hadici k omytí kánoe a houbou a jemným mýdlem očistěte možné nečistoty. Ujistěte se, že kánoe je čistá a suchá 
před uskladněním, v opačném případě může dojít k plesnivění. 
K čištění kánoe nepoužívejte rozpouštědla, mohou poškodit materiál nebo plastové části systému. Skladujte veškeré 
příslušenství na suchém místě s větráním. Ujistěte se, že všechny díly jsou suché před skladováním. 
Kánoi můžete skladovat nafouknutou nebo vyfouknutou. 
→ Vyberte si suché a chladné místo pro uskladnění kánoe. 
→ Nezavěšujte kánoi. 
→ Nepokládejte žádné těžké ani ostré předměty na kánoi. 
Varování: 
Některé čisticí prostředky pro domácnost, rozpouštědla, chemické a jiné kapaliny (jako je kyselina baterie, olej a 
benzín) mohou poškodit materiál kánoe. V případě úniku nebo špatného zacházení, byste měli zkontrolovat trhliny a 
strukturální integritu. 
 
SLOŽENÍ 
1. Vyjměte veškeré příslušenství z kánoe: vesla, sadu na opravy .... 
2. Otevřete všechny ventily a vyfoukněte kánoi. 
3. Složte kánoi (Ujistěte se, že je kánoe čistá a suchá. Viz výše „Údržba a skladování“). 
4. Vložte kánoi, vzduchovou pumpu a vesla do přenosné tašky pro skladování. 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Pokud se vám bude zdát kánoe měkká, nemusí se hned jednat o únik. Zkontrolujte nejprve, jestli nejsou víčka ventilů 
uvolněná. Pokud jsou všechny ventily v pořádku, můžete zvážit, jestli je to způsobeno změnami teploty: Byla-li kánoi 
nafouknuta v průběhu dne při vyšší teplotě, řekněme, 35 ° C, a vzduch by se mohl v noci ochladit na 25 ° C, sníží se 
tlak v trupu kánoe a kánoe bude na druhý den ráno měkčí. 
Pokud to nebylo způsobeno ventily a teplotními rozdíly, budete muset začít hledat únik: 
1. Určení únikové plochy: kánoi pozorně prozkoumejte a popřípadě obraťte. Jakékoli velké úniky by měly být jasně 
viditelné. 
2. Přesné určení místa úniku: Podezřelé oblasti postříkejte jemnou mýdlovou vodou. Jakýkoliv únik bude vytvářet 
bubliny. 
3. Zkontrolujte ventily. 
OPRAVY 
(Malé trhliny a úniky mohou být opraveny pomocí přiložené sady na opravy) 
1. Vyhledejte místo úniku. 
2. vyfoukněte vzduch. 
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3. Vyčistěte oblast kolem úniku a vysušte všechnu vodu z povrchu. 
4. Vyjměte náplast na opravu, ustřihněte ji do požadovaného tvaru a velikosti, která by měla být o něco větší než 
místo úniku, přiložte náplast na prosakující oblast a pevně stiskněte. 
5. Kánoi můžete znovu použít po 24 hodinách sušení. 
6. V případě poškození většího než 2,5 cm, doporučujeme použít silikon nebo lepidlo na bázi kaučuku. Přečtěte si 
prosím výstražné upozornění o lepidle před použitím. 
 
OMEZENÁ ZÁRUKA 
Upozornění pro zákazníka - Přečtěte si prosím pečlivě tyto informace a uschovejte si svůj doklad o zakoupení. Váš 
doklad je nutný jako potvrzení o zaplacení a pro ověření délky vlastnictví produktu. 
Ručíme za vady materiálu a zpracování všech částí obsažených v tomto výrobku při normálním používání a údržbě 
pouze pro původního majitele. 
Pokud některé z částí byly spotřebitelem vyměněny, poškozeny nebo zneužity, odpovídající záruka je na tyto části 
prohlášena za neplatnou. V této situaci budete upozorněni o nákladech náhradních dílů a dalších instrukcí. Je-li 
zjištěná ověřitelná výrobní vada v průběhu trvání záruky, zodpovídáme za opravu nebo výměnu dle potřeby jakékoliv 
části v rámci záruky, za předpokladu doložení dokladu o zakoupení. 
Tato omezená záruka není platná, pokud je výrobek používán pro obchodní účely, nebo v případě, že škoda byla 
způsobena při nehodě, zneužitím spotřebitele, zanedbáním, vandalismem, nesprávným používáním chemikálií, 
vystavením extrémním povětrnostním podmínkám nebo při nesprávném sestavení nebo rozložení produktu. 
Nemůžeme nést odpovědnost za náklady na sestavení, práci, nebo přepravu vynaložené vzhledem k výměně 
vadných dílů. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na neoprávněné změny na produktu. 
 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 
roky ode dne prodeje. 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání  
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a 
nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
 
Upozornění: 
1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, 
aby věc mohla být řádně užívána 
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným  označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o 
zakoupení 
 
Copyright - autorská práva Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje 
reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro 
použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

 MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b     
722 00 Ostrava – Třebovice 
Czech Republic 
reklamace@nejlevnejsisport.cz  
www.nejlevnejsisport.cz
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Návod k použitiu 

 

Dôležité bezpečnostné pokyny na použitie športového kanoe 
Pred použitím kanoe si pozorne prečítajte všetky informácie 
ÚVOD 
Gratulujeme Vám k zakúpeniu nafukovacej kanoe. Prečítajte si pozorne tento návod pred nafúknutím, zostavením 
alebo použitím kanoe. 
Zoznámte sa s funkciami kanoe a požiadajte prípadne o odbornú pomoc, ak nemáte s manipuláciou tohto druhu 
kanoe skúsenosti. 
Je dôležité dodržiavať správne bezpečnostné postupy a pravidlá prevádzky na vodnej ceste, ktorá platí pre všetky 
kanoe. Vždy skontrolujte miestne poveternostné podmienky pred jazdou na kanoe. Dávajte si pozor na prúdy v 
prílivovej oblasti, otvorených moriach, malých kanálov alebo oblastí s plytkou vodou. 
Vždy používajte materiály dobrej kvality a vyhovujúce špecifikáciám kanoe pri práci na kanoe. Údržba a opravy na 
kanoe by mali byť vykonávané iba kvalifikovaným personálom. 
Dôležité: Tento návod uschovajte na suchom mieste v kanoe a pri predaji kanoe ho odovzdajte novému majiteľovi. 
Ak je to vaše prvé plavidlo alebo nie ste oboznámení s týmto typom kanoe, uistite sa, že ste získali manipulačné a 
prevádzkové skúseností pred jazdou na tejto kanoe. Váš predajca alebo národná jachtárska federácia alebo 
jachtársky klub vás radi informujú ohľadom miestnej lodnej školy alebo príslušných inštruktorov. 
Nasledujúce ilustrácie zobrazujú detail plavidla, vybavenia a systému. Oboznámte sa s každou časťou plavidla pred 
jeho použitím. 
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Obrázky sú len orientačné, skutočný produkt sa môže líšiť. 

madlo 

ventil 

skladovací vak 

skrutkovací 

nafukovacie sedadlo 

držiak pádla 

nafukovacie dno 

bezpečnostné 
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Každá loď má svoje identifikačné číslo. Nemeňte nezakrývajte alebo neodstraňujte ho môže to viesť k zániku záruky a 
dostať vás do právnych problémov. Poznačte si identifikačné číslo na bezpečné miesto. 

Veľkosť po nafúknutí 
330×81×53cm (130’’ ×32’’ ×21’’) 
Max. 2 osoby 
Max. záťaž : 165 kg/364Lbs 
 
Príslušenstvo 
Záplata 2x 
Vyberateľné PVC sedadlo 2x 
Nožná pumpa 1x 
Pádlo 1x 
Prenosná taška 1x 
Návod 1x 
Plastové pravítko 1x 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
Pre zvýšenie pôžitku z vašej kanoe a chránenie bezpečnosti cestujúcich a obsluhy kanoe vždy striktne dodržiavajte 
nasledujúce bezpečnosť upozornenie: 
- Nejedná sa o záchranné zariadenie. Používajte len pod kompetentným dozorom. Nikdy produkt nepotápajte. Nikdy 
ho nenechávajte vo vode alebo v blízkosti vody, keď sa nepoužíva. Nikdy neťahajte za vozidlom. Vyžaduje sa montáž 
a prevádzka dospelou osobou. 
- Dospelá osoba by mala nafukovať komory postupne v číslovanej sekvencii a použiť pri nafukovaní vytlačené 
pravítko na trupe lode na kontrolu. Prílišné nafúknutie kanoe môže spôsobiť prasknutie komôr alebo škody na švoch. 
- Nedodržanie pokynov na obsluhu týkajúcu sa nafukovania a zostavenia kanoe môžu spôsobiť prevrátenie kanoe a 
utopenia. 
Zúčastnite sa bezpečnostného kurzu jazdy na kanoe a získajte praktické školenia od predajcu alebo miestnych 
orgánov. Kontrolujte pravidelne všetky bezpečnostné požiadavky. Nikdy nejazdite sami. 
- Každý cestujúci musí mať záchrannú vestu. To sa týka najmä detí a neplavcov. Deti a neplavci by mali byť o 
používaní záchrannej vesty poučení. 
- Buďte opatrní pri nastupovaní na palubu kanoe. Nastupujte do stredu kanoe pre maximálnu stabilitu. Rozložte 
hmotnosť cestujúcich, vybavenie a nákladu rovnomerne tak, aby bola kanoe po všetkých stranách vyvážená. 
Nerovnomerné rozloženie osôb alebo nákladu v kanoe môže spôsobiť prevrátenie a utopenie. 
- Nepoužívajte kanoe, ak máte podozrenie defektu alebo úniku. Mohlo by to byť nebezpečné. 
- Postupujte podľa týchto pravidiel aby sa zabránilo utopeniu, ochrnutiu alebo inému vážnemu zraneniu. 
- UPOZORNENIE: Dávajte si pozor na vetry a prúdy na pobrežných vodách. Môžu byť nebezpečné. 
- UPOZORNENIE: Je zodpovednosťou majiteľa kanoe dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa stavu a 
bezpečnosti kanoe a požadovaného bezpečnostného vybavenia. Pre informácie o predpisoch sa prosím obráťte na 
miestne orgány. 
- Nedovoľte, aby boli deti v kanoe bez dozoru dospelých. Vždy sa uistite, že aspoň jedna zodpovedná dospelá osoba 
dohliada na všetky deti a neplavcov za všetkých okolností. 
- Vždy uchovávajte bezpečnostné vybavenie na prístupnom mieste na kanoe. Vyznačte núdzové telefónne čísla 
rovnako, ako bezpečnostné informačné upozornenia a pravidlá (napríklad "Zákaz skákania do vody" alebo "Zákaz 
potápania"). 
- Celkový počet osôb a celková hmotnosť nesmie prekročiť údaje vyznačené na kanoe. Neprekračujte maximálnu 
odporúčanú kapacitu. V opačnom prípade môže dôjsť k prevrhnutiu a utopeniu,. 
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- Kanoe je navrhnutá ako skladné, sezónne plavidlo. Ak žijete v oblasti, v ktorej nebude celoročne v prevádzke, 
dôrazne sa odporúča kanoe, vyfúknuť dôkladne vysušiť a uskladniť. 
 
NAFÚKNUTIE KANOE 
Nafúknutie 

- Pre nafúknutie kanoe zvoľte čistú plochu bez kamenia, štrku alebo iných ostrých predmetov. 
- Opatrne rozprestrite kanoe na zem. Poznámka: Pre jednoduchšie zostavenie je vhodnejšie zvoliť pre nafúknutie 
kanoe teplý a slnečný deň. Pokiaľ čas dovolí ponechajte rozprestretú kanoe priamemu slnečnému žiareniu po dobu 1 
hodiny alebo viac, aby dosiahla väčšej flexibility. 
- UPOZORNENIE: neťahajte za kanoe, môže dôjsť k pretrhnutiu alebo inému poškodeniu. Nenesieme žiadnu 
zodpovednosť za škody spôsobené na kanoe v dôsledku zlého zaobchádzania a nedodržiavania pokynov. 
- Použite ručnú alebo nožnú vzduchovú pumpu pre nafúknutie kanoe. Kanoe nafukujte podľa číselného poradia. Po 
nafúknutí zaskrutkujte uzáver ventilu v smere hodinových ručičiek. Je veľmi dôležité sledovať číselné poradie: v 
opačnom prípade nebude kanoe správne nafúknuté. Nafúknite každú komoru až do tuhosti. 
- V prípade, že je kanoe nafúknutá počas chladného počasia alebo bez priameho slnečného žiarenia, je potrebné 
dbať na to, aby sa príliš nenafukovala. Vzduch vo vnútri rúrok sa ohreje v dôsledku nárastu teploty alebo slnečného 
žiarenia a tým sa zvýši tlak. Kanoe nie je vybavené bezpečnostným ventilom, takže tlak je nutné sledovať po celú 
dobu. 
Nafúknutie pomocou ventilovej skrutky 

  
1) Pripevnite veľký krúžok čiapočky ventilu k základni. 

  
2) Priskrutkujte prostrednú časť čiapočky ventilu k základni a potom nafúknite. 

 
3) Priskrutkujte malú čiapočku ventilu a utiahnite. 
Upozornenie: Nenafukujte príliš a nepoužívajte vysokotlakovú pumpu! 
Maximálny tlak vzduchových komôr by mal byť 
0.05bar (0.725PSI). 
 
pre kontrolu správneho nafúknutia hlavnej komory použite orazítkovanú značku vedľa ventilu. Ak je veľkosť značky 
podľa plastového pravítka približne 10 cm, bol dosiahnutý menovitý tlak. 
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Zostavenie pádla 

 
 
Vyfúknutie: 
Pre vyfúknutie komôr trupu, odskrutkujte ventil proti smeru hodinových ručičiek pre rýchle vypustenie vzduchu. Pre 
vyfúknutie ostatných komôr, odstráňte ventil a uzáver. Stlačte oblasť ventilu pre vypustenie vzduchu. 
- Upozornenie: Vzhľadom k zmenám teploty, môžu ventily stuhnúť. Pre zmäkčenie, máčajte uzavretý ventil v teplej 
vode po dobu niekoľkých minút. 
POKYNY K OBSLUHE 
Príprava pred výjazdom 
Získajte potrebné informácie a informujte ostatných cestujúcich: 
1. Informujte sa o miestnych zákonoch, reguláciách a nebezpečenstve spojené s praktizovaním vodných športov a 
jazdy na kanoe. 
2. Skontrolujte predpoveď počasia, miestne prúdy, prílivy a poveternostné podmienky. 
3. Informujte niekoho na pevnine o vašom pravdepodobnom čase návratu. 
4. Vysvetlite základné ovládanie kanoe všetkým cestujúcim. 
5. Uistite sa, že aspoň jeden z vašich spolucestujúcich môže riadiť kanoe v prípade núdze. 
6. Naučte sa, ako určiť vzdialenosť, ktorú možno pokryť a pamätajte, že to, môžu zmeniť zlé poveternostné 
podmienky. 
Skontrolujte prevádzkový stav kanoe a vybavenie 
1. Skontrolujte tlak nafúknutia. 
2. Skontrolujte všetky bezpečnostné ventily. 
3. Skontrolujte, či je záťaž rovnomerne rozložená na palube kanoe: spredu dozadu a zo strany na stranu. 
 
Skontrolujte, či je potrebné bezpečnostné zariadenie na palube (Zoznámte sa so zákonmi a predpismi danej 
krajiny alebo lokality, v ktorej sa nachádzate) 
1. Jedna záchranná vesta na každého cestujúceho. 
2. Vzduchová pumpa, veslá, sada pre opravu ... 
3. Povinná výbava 
4. Papiere od kanoe a vaša licencia (v prípade potreby). 
5. Svetlá sú potrebné v prípade prevádzky po zotmení. 
 
Pravidlá počas jazdy na kanoe 
1. Buďte zodpovední a prísne dodržiavajte bezpečnostné pravidlá. Nezanedbávajte bezpečnostné pravidlá, v 
opačnom prípade ohrozujete svoj život a životy druhých. 
2. Naučte sa udržať kontrolu nad kanoe. 
3. Rešpektujte miestne predpisy. 
4. Jazdite len v pokojných vodách. 
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5. Nenechávajte v blízkosti ohňa. Nefajčite na palube. 
6. Majte na pamäti, že poveternostné podmienky sa môžu rýchlo zmeniť. Vždy sa uistite, že môžete rýchlo dosiahnuť 
úkryt. 
7. Nepožívajte alkohol alebo drogy pred alebo pri jazde na kanoe. Všetci cestujúci by mali byť po dobu jazdy triezvi. 
8. Uistite sa, že cestujúci po dobu jazdy sedí. 
9. Nejazdite na prove. Jazda na prove je nezákonná vo väčšine oblastí a je extrémne nebezpečná. 
10. Buďte veľmi opatrní pri pristáti. Môže dôjsť k poraneniu končatín, ak presahujú cez kanoe. 
11. Vždy sa vyhýbajte oblastiam, kde sa pohybujú potápači alebo plavci. Udržujte si rozhľad, obzvlášť v blízkosti pláže 
a miesta odchodu. Vlajka Alpha označuje blízkosť potápačov. Musíte zostať v dostatočnej vzdialenosti (minimálne 50 
m). 
Pravidlá počas jazdy na kanoe 
V závislosti na používaní dielov, majte k dispozícii náhradné diely. Obráťte sa na miestneho zástupcu pre obdržanie 
originálnych dielov. 
Po každej ceste kanoe vyčistite, aby sa zabránilo poškodeniu pieskom, slanou vodou alebo slnkom. Použite záhradnú 
hadicu k umytiu kanoe a hubou a jemným mydlom očistite možné nečistoty. Uistite sa, že kanoe je čistá a suchá pred 
uskladnením v opačnom prípade môže dôjsť k plesniveniu. 
Na čistenie kanoe nepoužívajte rozpúšťadlá, môžu poškodiť materiál alebo plastové časti systému. Skladujte všetko 
príslušenstvo na suchom mieste s vetraním. Uistite sa, že všetky diely sú suché pred skladovaním. 
Kanoe môžete skladovať nafúknutú alebo vyfúknutú. 
→ Vyberte si suché a chladné miesto pre uskladnenie kanoe. 
→ Nevešajte kanoe. 
→ Neklaďte žiadne ťažké ani ostré predmety na kanoe. 
Varovanie: 
Niektoré čistiace prostriedky pre domácnosť, rozpúšťadlá, chemické a iné kvapaliny (ako je kyselina batérie, olej a 
benzín) môžu poškodiť materiál kanoe. V prípade úniku alebo zlého zaobchádzania by ste mali skontrolovať trhliny a 
štrukturálnu integritu. 
ZLOŽENIE 
1. Vyberte všetko príslušenstvo z kanoe: veslá, sadu na opravy .... 
2. Otvorte všetky ventily a vyfúknite kanoe. 
3. Zložte kanoe (Uistite sa, že je kanoe čistá a suchá. Pozri vyššie "Údržba a skladovanie"). 
4. Vložte kanoe, vzduchovú pumpu a veslá do prenosnej tašky pre skladovanie. 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Ak sa vám bude zdať kanoe mäkká, nemusí sa hneď jednať o únik. Skontrolujte najprv, či nie sú viečka ventilov 
uvoľnené. Ak sú všetky ventily v poriadku môžete zvážiť, či je to spôsobené zmenami teploty: Ak bola kanoe 
nafúknutá v priebehu dňa pri vyššej teplote, povedzme 35 ° C a vzduch by sa mohol v noci ochladiť na 25 ° C zníži sa 
tlak v trupe kanoe a kanoe bude na druhý deň ráno mäkšia. 
Ak to nebolo spôsobené ventilmi a teplotnými rozdielmi budete musieť začať hľadať únik: 
1. Určenie únikovej plochy: kanoe pozorne preskúmajte a prípadne obráťte. Akékoľvek veľké úniky, by mali byť jasne 
viditeľné. 
2. Presné určenie miesta úniku: Podozrivé oblasti postriekajte jemnou mydlovou vodou. Akýkoľvek únik bude 
vytvárať bubliny. 
3. Skontrolujte ventily. 
OPRAVY 
(Malé trhliny a úniky, môžu byť opravené pomocou priloženej sady na opravy) 
1. Vyhľadajte miesto úniku. 
2. Vyfúknite vzduch. 
3. Vyčistite oblasť okolo úniku a vysušte všetku vodu z povrchu. 
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4. Vyberte náplasť na opravu, odstrihnite ju do požadovaného tvaru a veľkosti, ktorá by mala byť o niečo väčšia, ako 
miesto úniku, priložte náplasť na presakujúcu oblasť a pevne stlačte. 
5. Kanoe môžete znovu použiť po 24 hodinách sušenia. 
6. V prípade poškodenia väčšieho, ako 2,5 cm, odporúčame použiť silikón alebo lepidlo na báze kaučuku. Prečítajte si 
prosím výstražné upozornenie o lepidle pred použitím. 
 
OBMEDZENÁ ZÁRUKA 
Upozornenie pre zákazníka - Prečítajte si prosím dôkladne tieto informácie a uschovajte si svoj doklad o zakúpení. 
Váš doklad je potrebný, ako potvrdenie o zaplatení a pre overenie dĺžky vlastníctva produktu. 
Ručíme za vady materiálu a spracovanie všetkých častí obsiahnutých v tomto výrobku, pri normálnom používaní a 
údržbe iba pre pôvodného majiteľa. 
Ak niektoré z častí boli spotrebiteľom vymenené, poškodené alebo zneužité, zodpovedajúca záruka je na tieto časti 
vyhlásená za neplatnú. V tejto situácii budete upozornení o nákladoch náhradných dielov a ďalších inštrukcií. Ak je 
zistená overiteľné výrobná vada v priebehu trvania záruky, zodpovedáme za opravu alebo výmenu podľa potreby 
akejkoľvek časti v rámci záruky, za predpokladu doloženia dokladu o zakúpení. 
Táto obmedzená záruka nie je platná, ak je výrobok používaný na obchodné účely, alebo v prípade, že škoda bola 
spôsobená pri nehode, zneužitím spotrebiteľa, zanedbaním, vandalizmom, nesprávnym používaním chemikálií, 
vystavením extrémnym poveternostným podmienkam alebo pri nesprávnom zostavení alebo rozloženie produktu. 
Nemôžeme niesť zodpovednosť za náklady na zostavenie, prácu, alebo prepravu vynaložené vzhľadom k výmene 
chybných dielov. Táto obmedzená záruka sa ďalej nevzťahuje na neoprávnené zmeny na produkte. 
 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 
roky odo dňa predaja. 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade sa záručným 
listom 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní 
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi 
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným 
tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom tvarom alebo rozmermi 
 
Upozornenie: 
1. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku 
tak, aby vec mohla byť riadne užívaná 
2. reklamácie sa uplatňujú zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o 
zakúpení 
 
Copyright - autorské práva Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje 
reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. .. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre 
použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
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