
NAISH KITE MANUÁL 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup produktu NAISH. Gratulujeme, že jste si vybrali kite nejvyšší 
kvality a výkonu. Prosím, přečtěte si před prvním použitím kitu tento uživatelský manuál a seznamte 
se se všemi výhodami, které kite NAISH poskytuje.Seznamte se také se všemi bezpečnostními 
zásadami a radami ke způsobu použití, aby jste nejen maximalizovali svou radost ze svého kitu, ale 
abyste také prodloužili jeho životnost. 
 
Tento manuál není návodem ke kiteboardingu. Důsledně vám doporučujeme před prvním 
pouţitím svého kitu absolvovat kiteboarding kurz v některé ze specializovaných škol. 
 
VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ 
MOHOU BÝT PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŢÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU! 
 
Dbejte zvýšené bezpečnosti s ohledem na vodící šňůry 
 
- Pokud je kite v letu, nikdy se nedotýkejte vodících šňůr. Při napětí jsou velice ostré a mohou způsobit 
zranění. 
- Nikdy nepoužívejte opotřebované šňůry. Při přetržení pod napětím mohou způsobit zranění. 
- Vždy zkontrolujte, zda šňůry nemají uzlíky. Ty výrazně snižují pevnost šňůr. 
Udržujte bezpečnou vzdálenost od zamotaných šňůr, dokud není kite bezpečně na zemi zabezpečen. 
Kite může nečekaně vzlétnout a způsobit různá nebezpečí. Při použití kitu nikdy nedovolte komukoliv 
vstoupit mezi ráhno a šňůry. 
 
Další důleţité bezpečnostní zásady 
 
- Vždy kite startujte a přistávejte s pomocníkem. 
- Než poprvé vyzkoušíte velkého kita, procvičte si řízení na malém kitu (asi 1 až 2m2). 
- Nikdy nikomu, kdo není obeznámen se zákonitostmi řízení kitu, nedovolte řídit kite bez zkušeného a 
odpovědného asistenta. 
- Nikdy nepoužívejte kite bez použití kite leashe, tedy prostředku, který zabrání odlétnutí kitu. 
Nezabezpečený kite může způsobit zranění nebo jiné škody. 
- Vždy při kitingu používejte helmu, protinárazovou vestu a další bezpečnostní ochranné pomůcky. 
 
Volte jen bezpečný revír 
 
- Vždy se seznamte s místními pravidly ohledně kitingu. 
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vedení vysokého napětí, telefonního vedení, stromů, keřů, 
automobilů nebo v blízkosti letišť. 
- Kite používejte jen pokud máte před sebou i kolem sebe volný prostor alespoň 100m. 
Kite Vás může nečekaně a s velkou sílou "odtáhnout". 
- Nikdy nelétejte s kitem nad lidmi nebo zvířaty. Vaši diváci by měli vždy zůstat za vámi proti větru. 
- Nikdy nepoužívejte svůj kite na zalidněných prostorech s velkým počtem lidí. 
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vody nebo na vodě, pokud neumíte plavat a pokud nejste v dobré 
fyzické kondici. 
- Vždy si procvičte startování a přistávání kitu a veškeré bezpečnostní techniky (depower - vyvlátí kitu, 
odstřelení kitu apod.). 
 
Bezpečné povětrnostní podmínky 
 
- Neučte se používat tento produkt za větru vyššího než 6m/s. 
- Nikdy nekitujte za extrémně silného větru. 
- Nikdy nekitujte za bouřky. 
- Používejte kite jen tehdy, umožňuje-li Vám zůstat ve stoje na zemi. 
- Nikdy nekitujte v takovém větru, který překračuje Vaše kitové schopnosti. 
 
Před nafouknutím vţdy zkontrolujte, ţe jsou všechny zipy na kitu úplně zavřené a zajištěné. V 
opačném případě by mohlo dojít k jejich poškození nebo poškození bladderu. 

 



MONTÁŢ KITU 

4-LINE KITE 

 

A) Tělo draka 
B) Náběžná hrana 
C) Hlavní Ventil - High Flow Valve 
D) Bod pro připojení Pump Leash 
E) Spíra 
F) Ventil spír 
G) Vyvazovací šňůry 
H) Spojovací body předních šňůr 
I) Spojovací body zadních (řídicích) šňůr 
J) Přední šňůry 
K) Zadní šňůry (řídicí) 



5-LINE KITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 
Tělo draka 
B) Náběžná hrana 
C) Hlavní Ventil - High Flow Valve 
D) Bod pro připojení Pump Leash 
E) Spíra 
F) Ventil spír 
G) Spojovací bod pro 5th-line šňůru 
H) Spojovací body předních šňůr 
I) Spojovací body zadních (řídicích) šňůr 
J) 5th-line šňůra 
K) Přední šňůry 
L) Zadní šňůry (řídicí) 

 



1. NAFOUKNUTÍ KITU 

 

A) Položte kite na zem vzhůru nohama tak 

aby spíry byli vidět. Ujistěte se že náběžná 

hrana je proti směru větru. 

 

 

 

 

B) Připevněte leash pumpy na místo 

připevnění jak vidíte na obrázku. 

 

 

 

C) Uzavřete všechny ventily spír a zajistěte 

suchým zipem a gumičkou. 

 

 

D) Otevřete hlavní ventil – High Flow Valve. 

I) High Flow Valve 

II) Výfukový ventil žlutý 

III) Ventil pro nafouknutí černý 

 

 

 

 

E) Utáhněte výfukový ventil žlutý. 

 

 

VAROVÁNÍ: Neutahujte ventil příliš silně, 

může dojít k jeho přetočení a zničení 

bleddru. 



 

F) Otevřete ventil pro nafouknutí černý. 

 

 

 

 

G) Umístěte ustí pumpy do ventilu. 

H) Nafoukněte kite do požadovanáho tlaku. 

* 4m kite = 10 psi 

* 5m kite = 10 psi 

* 6m kite = 9.5 psi 

* 7m kite = 9.5 psi 

* 8m kite = 9 psi 

* 9m kite = 9 psi 

* 10m kite = 8.5 psi 

* 11m kite = 8.5 psi 

* 12m kite = 8 psi 

* 14m kite = 7.5 psi 

* 15m kite = 7.5 psi 

* 17m kite = 7 psi 

 

 

 

I)  Vytáhněte ustí pumpy a utáhněte ventil pro 

nafouknutí černý. 

 

 

 

J) Zakryjte hlavní ventil krytem. 

 

 

 

K) Odepněte pump leash od kitu. 

 

 



2. VYFOUKNUTÍ KITU 

 

 

A) Otevřete výfukový ventil žlutý. 

 

 

 

 

B) Otevřete ventily spír k uvolnění vzduchu ze spír. 

 

 

 

 

 

3. ZABEZPEČENÍ KITU 

A) Otočte kite a položte ho na zem náběžnou hranou směrem proti směru větru a zajistěte ho pískem, 

který položíte za náběžnou hranu, tak aby vítr nemohl kite zvednout od země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
4. SESTROJENÍ ŠNŮR K 5-LINE KITU 

 
Příprava 
Položte váš kite tak, aby byl náběžnou hranou proti 
větru a zatižte ho pískem. Položte ráhno proti větru 
směrem od kitu. Ráhno položte tak, aby červená 
strana ráhna byla nalevo a modrá napravo při 
pohledu směrem ke kitu. Odmotejte šňůry směrem ke 
kitu. Ujistěte se, že šňůry nejsou  twistované, 
zamotané a nemají nežádoucí uzlíky. 
 
 
Připojení šňůr a ráhna s Shift Systemem 
Položte kite přes šňůry přibližně 5 metrů od jejich 
konce. 
Připojte šedé řídící šňůry pomocí „liščí smyčky“ na 
šňůrky vedoucí od náběžné hrany. 
Položte Červenou a Modrou řídící šňůru kolem kitu a 
připojte jej na šňůrku stejné barvy na odtokové hraně 
kitu zase pomocí „liščí smyčky“. 
Ujistěte se, že jsou všechny šňůry správně připojené 
a před každým ježděním se ujistěte, že šňůry nejsou 
ztwistované (zkroucené kolem podélné osy). Může 
být obtížné vidět zkroucení na Shift šňůře a na jejím 
červeném tlumení, proto těmto místům věnujte 
zvýšenou pozornost. Pro snadnější rozmotávání 
můžete šňůry rozpojit v některém z jejich spojovacích 
míst. 

 
 
Zakončení Shift šňůry 
Na konci Zakončení Shift šňůry jsou tři uzlíky. Je-li 
váš kite nový, tak připojujte Shift šňůru na prostřední 
uzlík opět pomocí liščí „smyčky“. Tip: (Častým 
ježděním se můžou přední i řídící šňůry protáhnout a 
vy budete muset použít spodní uzlík, aby se 
prodloužení vyrovnalo) Vyvarujte se používání 
opotřebovaných a třepících se šňůr a pravidelně 
kontrolujte místa, kde dochází k jejich tření! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správné připojení šňůr 
- k vytvořené liščí smyčky provlečte očko skrz šňůru tak jak je na obrázku 
- do smyčky provlečte šnůru 
- utáhněte šňůry těsně a pevně k jejich zajištění 
 



 
 
 
4. SESTROJENÍ ŠNŮR K 4-LINE KITU 
 
Příprava 
Položte váš kite tak, aby byl náběžnou hranou proti 
větru a zatižte ho pískem. Položte ráhno proti větru 
směrem od kitu. Ráhno položte tak, aby červená 
strana ráhna byla nalevo a modrá napravo při pohledu 
směrem ke kitu. Odmotejte šňůry směrem ke kitu. 
Ujistěte se, že šňůry nejsou ztwistované, zamotané a 
nemají nežádoucí uzlíky. 
 
 
Připojení řídících šňůr k vyvazovacím šňůrám kitu 
Nachystejte si vyvazovací šňůry kitu tak, aby nebyly 
zamotány. Připojte levou červenou řídící šňůru ke 
spojovacímu bodu červené vyvazovací šňůry kitu. 
Připojte pravou modrou řídící šňůru ke spojovacímu 
bodu modré vyvazovací šňůry kitu. Připojte přední 
šedé řídící šňůry ke spojovacím bodům šedých 
vyvazovacích šňůr kitu. K připevnění šňůr použijte 
samostahovací uzel, tzv. liščí smyčku. Ujistěte se, že 
šňůry nejsou vzájemně promotány a nemají uzlíky. 
Také se ujistěte, že vyvazovací šňůry kitu procházejí 
přes kladky volně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správné připojení šňůr 
- k vytvořené liščí smyčky provlečte očko skrz šňůru tak jak je na obrázku 
- do smyčky provlečte šnůru 
- utáhněte šňůry těsně a pevně k jejich zajištění 
 



 

5. LADĚNÍ KITU 

 

A) Pro zvýšení tlaku na baru posuňte zadní 

(řídicí) šnůru dopředu ke středu kitu. 

 

 

 

B) pro snížení tlaku na baru posuňte zadní 

(řídicí) šňůry dozadu ke kraji kitu. 

 

 

 

 

 

7. SBALENÍ A SKLADOVÁNÍ KITU 
 
Po přistání a zabezpečení kitu odpojte šňůry od draka a v „osmičkách“ namotejte na ráhno. 
Nenechávejte rozmotané šňůry na zemi, je to nebezpečné jak pro kolemjdoucí, tak pro šňůry 
samotné. 
 
VAROVÁNÍ: Octopus ventily nejsou konstruované k zadržení vzduchu po delší časové úseky. 
- nikdy neskladujte mokrý kite 
- nechte kite uschnout a odstraňte z něj metličkou písek předtím, než ho složíte. 
- neskladujte kite s nafouknutými spírami po delší dobu 
 
Pečlivé složení kitu je důležité k prodloužení jeho životnosti a zabrání protočení bladderu náběžné 
hrany. Před složením kite kompletně vysušte! 
 
Sbalení kitu: 
- vypusťte všechny podélné spíry 
- otevřete oba (Inflate i Deflate)ventily k úplnému vypuštění vzduchu z hlavního bánu 
- položte kite rovně na zem a narovnejte náběžnou hranu 
- od kraje začněte skládat kite směrem ke středu s tím, že náběžná hrana je stále rovná. obě strany 
složte do středu 
- obě strany složte na sebe a natřikrát přeložte kite 

8. PÉČE A ÚDRŢBA O KITE 

Před každým dlouhodobým skladováním nechte kite kompletně proschnout a neskladujte kite na 
mokrých nebo vlhkých místech. Mohlo by to způsobit poškození barev.  
 
Po každém používání ve slané vodě opláchněte kite i kitové vybavení ve sladké vodě. Nikdy 
nepoužívejte na čištění vodu o vysokém tlaku. 
 



Kite umývejte pouze sladkou vodou a nepoužívejte chemické čistící prostředky. 
 
Při dlouhodobějším skladování kite volně rozložte, aby nedocházelo ke kompresi a deformaci 
materiálu. 
 
UV záření poškozuje kite. Skladujte kite mimo přímý sluneční svit. 
 
Ačkoliv může být kite skladován s nafouklými příčnými spírami, je doporučené před skladováním snížit 
tlak ve spírách, kvůli předcházení nežádoucího napínání materiálu. 
 
Nafouknutý kite na pláži trpí nejen díku slunečnímu UV záření, ale také kvůli flatrování odtokové 
hrany. To způsobuje opotřebování materiálu a zhoršování letových vlastností. Doporučujeme 
vyfouknout náběžnou hranu, aby se kite celý položil na zem a dále neflatroval. 
 
Pravidelně kontrolujte kite, šňůry i ráhno kvůli známkám poškození nebo opotřebení. Menší dírka se 
po nárazu může hodně rozšířit a přivodit vám dlouhé plavání zpět na břeh. 
 
Předcházejte kontaktu kitu s ostrými předměty, jako jsou kameny, mušle, trny, apod. 
 
Nafouknutý kite při nošení držte uprostřed za náběžnou hranu s ušima směřujícími nahoru. Netahejte 
je po zemi. 
 
Nedovolte, aby se voda, písek nebo špína dostaly do nafukovacích bladderů. 
 
Nikdy kite neperte v pračce a nežehlete! 
 
Kite neskladujte na teplém či vlhkém místě, to by mohlo zapříčinit přechod barev. Nikdy kite 
neskladujte při teplotách nad 40°C (např. vyhřáté auto, přímý sluneční svit). To by mohlo způsobit jeho 
poškození vnitřních bladderů. 
 
 
 

DOVOZCE: 
KITEBOARDING.CZ 
Lenka Ţůrková 
U Rejdiště 3791 
767 01 Kroměříž 
Tel. +420 724 084 825 
Tel. +420 724 958 842 
info@kiteboarding.cz 
www.kiteboarding.cz 
 
SERVIS: 
KITEBOARDING.CZ 
Lenka Ţůrková 
Slavíkova 6168/18a 
708 00 Ostrava 
Tel. +420 720 958 844 
servis@kiteboarding.cz 
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