
 0 

Nafukovací raft MASTER R410 
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Rozbalení 
P�ed složením raftu se po�ádn� podívejte, jak byl složen pro p�ípadné další skládání. Rozložte raft na rovné 

podlaze a zkontrolujte, zda jsou v balení všechny �ásti (válce, ventily, nožní pumpa, pádla, sada na opravu, 

obal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafouknutí 
Za�n�te nafukovat raft. Doporu�ujeme použít nožní pumpu dodanou s lodí (nikdy nepoužívejte vysokotlaké 

pumpy). 

Raft je vybaven push ventily s ochrannou krytkou. Oto�ením odstra�te krytku. Ventil má dv� polohy 

zamá�knutou (stla�ení bílého st�edu) v této poloze dochází k vypoušt�ní vzduch. Druhá poloha je 

vymá�knutá (stla�ení bílého st�edu) v této poloze vzduch neuniká a z�stává ve válci – tato poloha slouží 

pro nafukování a p�i jízd� na raftu    

Nasu�te pumpu na ventil a oto�te dojde uchycení pumpy a m�žete za�ít foukat.  

Za�n�te nafukováním bo�ních válc�. Pokud budete mít nafouknuty tyto 4 �ásti, m�žete za�ít 

s nafukováním vnit�ních válc� a podlahy. Nyní nasa�te krytky ventil� na všechny ventily.  

Raft je p�ipravena k vyplutí.  

 
Upozorn�ní: ujist�te se, že nikdy nepoužijete p�íliš velký tlak na nafukování, když bude raft 
vystavena slunci, protože tlak vzduch ve válcích se zvýší v závislosti na teplot� a m�že zp�sobit 
poškození raftu. (1  zp�sobí zm�nu v tlaku o 0.004 ). Když teplota klesne, tlak jde také dol�.  
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Tažení a p�enášení                                        
Raft obsahuje 6 madel a 12 kroužk� na uchycení. Pokud p�evazujete raft je nutné použít minimáln� 2 

kroužky, pro rozložení síly. Nedávejte také žádnou zát�ž do raftu, pokud ji táhnete nebo p�enášíte. 

P�enášení raftu smí provád�t minimáln� 4 osoby rovnom�rn� rozložené po obvodu raftu. Raft nesmí být 

vle�en po zemi m�že dojít k poškození. 

 

Pokles tlaku                     
Pro nafukovací rafty je standardem, že se nem�že uvolnit více než 20% vzduchu b�hem 24 hodin. Pokud se 

vám tak stane, ud�lejte následující:  

1. Zkontrolujte, zda jsou nasazeny kryty ventil�.  

2. Zkontrolujte, zda jsou ventily �isté. 

3. Podívejte se, zda neuvidíte jakékoliv poškození na raftu. 

4. Zkontrolujte švy. 

M�že také nastat rozdíl tlaku vlivem zm�ny teploty – viz výše.  

 

Jak opravit raft  
Pokud najdete díru, pak vy�ist�te materiál okolo ní. Vyst�ihn�te kousek záplaty s kulatými rohy tak, aby 

byla 2,5 cm v�tší než díra ne všechny strany. Vy�ist�te plochu okolo díry kousek hadry s �edidlem. Na ob� 

plochy dejte 2 vrstvy lepidla. Nechte je zaschnout až bude vrchní vrstva lepidla mírn� suchá. P�iložte 

záplatu a ujist�te se, že tam nejsou žádné vzduchové bubliny. Nechte lepidlo zaschnout po dobu 24 hodin 

p�ed znovu použitím lodi.  

D�ležité: oprava je možná pouze v suchém prost�edí a vlhkost vzduchu nesmí být v�tší než 60%. 

 

Údržba  
Materiál raftu je PVC a proto nepot�ebuje v�tší údržbu. Nemusíte používat pudr když skládáte raft. O�ist�te 

raft pomocí mýdla a vody. Pokud najdete n�jaké olejové skvrny �i asfalt, m�žete raft o�istit pomocí �edidla. 

Vždy po �ist�ní �edidlem o�ist�te místo vodou. Je d�ležité udržovat �isté ventily. Když nepoužíváte raft, 

doporu�ujeme jej zakrýt proti slunci a ne�istotám.  

 

Skladování 
Když nebudete raft používat po delší dobu doporu�ujeme uložení v obalu, je dobré jej nejd�íve opláchnout 

vodou pro odstran�ní písku a ne�istot a pak nechat vyschnout. Uvoln�te ventily a vyprázdn�te válce. Nyní 

složte válce do vnit�ní strany raftu, p�eložte raft na ší�ku válce. Nyní m�žete rolovat raft. M�žete jej pak 

omotat lanem pro udržení velikosti. Dejte raft se všemi �ástmi do p�epravního obalu.  
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Nebezpe�í požáru 
Všechny materiály na raftu jsou ho�lavé. Udržujte raft mimo otev�ený ohe�. Na raftu a v jeho blízkosti 

neku�te. 

 

Rady 
1. P�i použití vždy používejte pro všechny pasažéry záchranné vesty a ochranné p�ilby, a� už je to 

zákonem dané �i ne.  

2. P�ed každým vyplutím zkontrolujte tlak a stav raftu. 

3. Dávejte pozor na po�así a nep�íznivé vlivy.  

4. Nezapome�te na d�ležité dokumenty jako jsou mapy, osobní doklady a pojišt�ní.  

5. Ujist�te se, že máte s sebou pot�eby pro opravu, lékárni�ku a pumpu.  

 

 

Upozorn�ní 
Raft smí používat pouze dosp�lé osoby a d�ti starší 6-ti let ty však jen za dozoru dosp�lé osoby. 
P�i plavb� se vyhn�te se ostrým p�edm�t�m (kameny, v�tve) m�že dojít k poškození raftu. 

Nikdy nep�ekra�ujte maximální doporu�ené množství osob a maximální nosnost. 
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CZ – Copyright - autorská práva 

Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo 

zakazuje reprodukci �ástí tohoto návodu nebo jako celku t�etí stranou bez výslovného souhlasu spole�nosti  

MASTER SPORT s.r.o.. Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití  

nep�ebírá žádnou odpov�dnost za jakýkoli patent. 

  

SK - Copyright - autorské práva 

Spolo�nos� MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje 

reprodukciu �astí tohto návodu alebo ako celku tre�ou stranou bez výslovného súhlasu spolo�nosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolo�nos� 

MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos� za akýko�vek 

patent. 

 

PL - Copyright - prawo autorskie  

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tre	ci niniejszej instrukcji obsługi.  Prawo autorskie zabrania 

kopiowania tre	ci instrukcji w cz
	ci lub te� w cało	ci przez osoby trzecie bez wyra�nej zgody MASTER SPORT s.r.o.. 

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialno	ci za 

jakiekolwiek patenty. 
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CZ Záru�ní podmínky: 
� na výrobek se poskytuje kupujícímu záru�ní lh�ta 24 m�síc� ode dne koup� 

� v dob� záruky budou odstran�ny veškeré poruchy výrobku zp�sobené výrobní závadou nebo vadným 

materiálem výrobku tak, aby v�c mohla být �ádn� užívána 

� práva ze záruky se nevztahují na vady zp�sobené: 

- mechanickým poškozením 

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahy 

- nesprávným zacházením, �i nevhodným umíst�ním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, p�sobením vody, 

neúm�rným tlakem a nárazy, úmysln� pozm�n�ným designem, tvarem nebo rozm�ry  

� reklamace se uplat�uje zásadn� písemn� s údajem o závad� a kopií da�ového dokladu 

� záruku lze uplat�ovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 
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SK Záru�né podmienky: 
� na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záru�ná doba 24 mesiacov odo d�a nákupu 

� v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným 

materiálom výrobku tak, aby vec mohla by� riadne užívaná 

� práva zo záruky sa nevz�ahujú na vady zpôsobené: 

� mechanickým poškodením 

� neodvratnou udalos�ou, živelnou pohromou 

� neodbornými zásahmi 

� nesprávnym zaobchádzaním, �i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 

pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 

rozmermi  

� reklamácia sa uplat�uje zásadne písomne s údajom o závade a kopií da�ového dokladu 

� záruku je možné uplat�ova� iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený 

 

PL Zasady gwarancji: 
1. Sprzedawca udziela kupujcemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesi
cy od daty sprzeda�y;  

2. Wady lub uszkodzenia sprz
tu b
dce wadami produkcyjnymi a zauwa�one w okresie gwarancji b
d 

usuwane bezpłatnie; 

3. Gwarancj nie s obj
te uszkodzenia sprz
tu powstałe w wyniku: 

- uszkodzenia mechanicznego 

- kl
ski �ywiołowej 

- niewła	ciwego u�ytkowania i przechowywania sprz
tu, wpływu wysokej lub niskiej temperatury, 

nadmiernego obci�enia, uderze�, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; 

4. Reklamacj
 nale�y zło�y� w formie pisemnej (e-mailem).Powinna zawiera� informacje o usterce oraz 

kopi
 paragonu (dowód zakupu); 

5. Gwarancja b
dzie uwzgl
dniana na miejscu, gdzie sprz
t został zakupiony. 

 

 

 
 
 
 
 

Dodavatel CZ: Dodávate� SK: Dystrybutor PL: 
MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 

1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka 2 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 024 01 Kysucké Nové Mesto 44-180 Toszek 

Czech Republic Slovakia Poland 

www.nejlevnejsisport.cz www.najlacnejsisport.sk    www.najtanszysport.pl 

 


