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Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup kitu NAISHNAISHNAISHNAISH. 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 doporuTento manuál není návodem ke kiteboardingu. Důsledně vám doporuTento manuál není návodem ke kiteboardingu. Důsledně vám doporuTento manuál není návodem ke kiteboardingu. Důsledně vám doporučujeme před prvním čujeme před prvním čujeme před prvním čujeme před prvním 
použitím svého kitu absolvovat kiteboarding kurz vpoužitím svého kitu absolvovat kiteboarding kurz vpoužitím svého kitu absolvovat kiteboarding kurz vpoužitím svého kitu absolvovat kiteboarding kurz v    některé ze specializovaných škol.některé ze specializovaných škol.některé ze specializovaných škol.některé ze specializovaných škol.    
 
VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT 
PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU!PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU!PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU!PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU!    
    
Dbejte zvýšené bezpeDbejte zvýšené bezpeDbejte zvýšené bezpeDbejte zvýšené bezpečnosti s ohledem na vodící šňůryčnosti s ohledem na vodící šňůryčnosti s ohledem na vodící šňůryčnosti 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 důležité bezpečnostní zásadyDalší důležité bezpečnostní zásadyDalší důležité bezpečnostní zásadyDalší důležité 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 revírVolte jen bezpečný revírVolte jen bezpečný revírVolte 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 podmínkyBezpečné povětrnostní podmínkyBezpečné povětrnostní podmínkyBezpečné 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 vždy zkontrolujte, že jsou všechny zipy na kitu uplně zavřené a Před nafouknutím vždy zkontrolujte, že jsou všechny zipy na kitu uplně zavřené a Před nafouknutím vždy zkontrolujte, že jsou všechny zipy na kitu uplně zavřené a Před nafouknutím vždy zkontrolujte, že jsou všechny zipy na kitu uplně zavřené a 
zajištěné. Vzajištěné. Vzajištěné. Vzajištěné. V    opačném případě by mohlo dojít kopačném případě by mohlo dojít kopačném případě by mohlo dojít kopačném případě by mohlo dojít k    jejich poškození nebo poškjejich poškození nebo poškjejich poškození nebo poškjejich poškození nebo poškození ození ození ození 
bladderu. bladderu. bladderu. bladderu.     
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Sestrojení ráhna a navázání šňůr 
    
Shift Shift Shift Shift System (pro kite Torch)System (pro kite Torch)System (pro kite Torch)System (pro kite Torch)    
    
Váš Shift System je zařízení „Plug and Play“. Je již kompletně sestavený a připravený 
k okamžitému použití. Okolní diagramy zobrazují jednotlivé části Shift Systemu a 
jejich funkci 
 

  
 
 
A 2009 ráhno 
B Shift Leash s bezpečnostní pojistkou 
C Shift Leash přípojné očko 
D Otočná zajišťovací tyčinka (čuráček) 
E Smart Loop 
F Levá červená řídící šňůra 
G Pravá modrá řídící šňůra 
H Shift šňůra – červené prodloužení 
I Tlumení Shift šňůry 
J Shift šňůra –bezpečnostní „pátá šňůra“ 
K Střední šňůrá –vedoucí k Y připojení 
L Spoj tvaru Y spojující přední šedé šňůry 
M Šedé přední šňůry –připojené na nábežnou 
hranu kitu 
N Zakončení Shift šňůry –délka se liší 
s velikostí kitu 
O Stopperball 
P Smart Loop Trim Line  
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SLE SLE SLE SLE SysteSysteSysteSystemmmm (pro kity Helix, Cult a Cult Sport) (pro kity Helix, Cult a Cult Sport) (pro kity Helix, Cult a Cult Sport) (pro kity Helix, Cult a Cult Sport)    
    
Váš SLE System je zařízení „Plug and Play“. Je již kompletně sestavený a připravený 
k okamžitému použití. Okolní diagramy zobrazují jednotlivé části SLE Systemu a jejich 
funkci 
 

        
    
    
A Levá červená řídící šňůra 
B Pravá modrá řídící šňůra 
C Kladkové Y spojení 
D Leash přípojné očko 
E Smart Loop Trim Line  
F Stopperball 
G Smart Loop s otočnou zajišťovací tyčinkou 
(čuráček) 
H Kite 
I Vyvazovací šňůry 
J Spojovací body zadních šňůr 
K Spojovací body předních šňůr 
L Levá červená řídící šňůra 
M Přední šedé šňůry 
N Pravá modrá řídící šňůra 
O Leash s bezpečnostní pojistkou 
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Sestrojení Shift Systemu 
 
PřípravaPřípravaPřípravaPříprava    
Obr.1 Položte váš kite tak, aby byl 
náběžnou hranou proti větru a zatěžte 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 šňůr a ráhna sPřipojení šňůr a ráhna sPřipojení šňůr a ráhna sPřipojení šňůr a ráhna s    Shift Shift Shift Shift 
SystememSystememSystememSystemem    
Položte kite přes šňůry přibližně 5 metrů 
od jejich konce. 
Obr.2 Připojte šedé řídící šňůry pomocí 
„liščí smyčky“ na šňůrky vedoucí od náběžné 
hrany. 
Obr.3 Položte Červenou a Modrou řídící 
šňůru kolem kitu a připojte jej na šňůrku 
stejné barvy na odtokové hraně kitu zase 
pomocí „liščí smyčky“. 
Obr.4 a 5 Ujistěte se, že jsou všechny 
šňůry zprávně připojené a před každým 
ježděním se ujistěte, že šňůry nejsou 
ztwistované (zkroucené kolem podelné osy). 
Může být obtížné vidět zkroucení na Shift 
šňůře a na jejím červeném tlumení, proto 
těmto místum věnujte zvýšenou pozornost. 
Pro snadnější rozmotávání můžete šňůry 
rozpojit v některém z jejich spojovacích 
míst. 
 
 
    
    
    
    
Zakončení Shift šňůryZakončení Shift šňůryZakončení Shift šňůryZakončení Shift šňůry        
Obr.6 Na konci Zakončení Shift šňůry jsou 
tři uzlíky. Je-li váš kite nový, tak 
pripojujte Shift šňůru na prostřední uzlík 
opět pomocí liščí „smyčky“. Tip:(Častým 
ježděním se můžou přední i rídící šňůry 
protáhnout a vy budete muset použít spodní 
uzlík, aby se prodloužení vyrovnalo)  
 
 
V průběhu používání můžete zjistit, že 
napínané šňůry se prodlužují rychleji než 
Shift šňůra. To znamená, že musíte 
kontrolovat průhyb Shift šňůry nad spojem 
tvaru Y. Je vždy dobré kontrolovat výkon 
kitu v závislosti na prodlužování 
napínaných šňůr. Při plném výkonu kitu 
nemusí být Shift šňůra napnutá a můžete na 
ni pozorovat průhyb -tomu můžete předejít 
zkrácením Shift šňůry připojením na první 
uzlík a tím vrátit kitu optimální výkon. 
Shift šňůra zase nemůže být napnutá příliš, 
aby nedeformovala tvar náběžné hrany! 
Vyvarujte se používání opotřebovaných a 
třepících se šňůr a pravidelně kontrolujte 
místa, kde dochází k jejich tření! 
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Sestrojení SLE Control Systemu 
 
PřípravaPřípravaPřípravaPříprava    
Obr.1 Položte váš Sigma kite tak, aby byl 
náběžnou hranou proti větru a zatěžte 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 Připojení řídících šňůr Připojení řídících šňůr Připojení řídících šňůr 
kkkk    vyvazovacím šňůrám kituvyvazovacím šňůrám kituvyvazovacím šňůrám kituvyvazovacím šňůrám kitu    
Obr.2 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. 
 
 
„Antihlupák S„Antihlupák S„Antihlupák S„Antihlupák Systeysteysteystem“ připojení šňůrm“ připojení šňůrm“ připojení šňůrm“ připojení šňůr    
Připojení šňůr na kitech Naish je speciálně 
vavrhnuto tak, aby bylo eliminované špatné 
připojení šňůr kvůli záměně předních a 
řídících šňůr. Připojený obrázek ukazuje 
jak tento systém využít. Samostahovací uzel 
jde na kitech Naish lehce uvolnit díky 
černému zakončení očka, za které stačí pro 
uvolnění zatahnout.  
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„Čuráček“  
 
Jak zajistitJak zajistitJak zajistitJak zajistit „čuráček“ brzdového  „čuráček“ brzdového  „čuráček“ brzdového  „čuráček“ brzdového 
úvazkuúvazkuúvazkuúvazku do háku trapézu do háku trapézu do háku trapézu do háku trapézu    
Control System je vybaven tzv.“čuráčkem“, 
který zabraňuje nechtěnému vypadávání 
brzdového úvazku z háku trapézu. Před 
použitím se ujistěte, že všechny šňůry 
řídícího systému jsou připevněny správně a 
nejsou zamotané a že umíte odjistit 
bezpečnostní pojistku brzdového úvazku! 
 
Obr.1 Po zaháknutí do brydového úvazku 
prostrčte „čuráček“ středem trapézovho háku 
Obr.2 Ujistěte se, že Smart Loop Trim Line 
není zamotaná do brzdového úvazku a že je 
„čuráček“ rovný. 
 
Chcete-li se odpojit od háku, vytáhněte 
„čuráčka“ z oka háku a vyhákněte se nebo 
mužete odjistit Brzdový úvazek (viz. Dále).   
 
 
 
 
Otočný „čuráček“Otočný „čuráček“Otočný „čuráček“Otočný „čuráček“    
Berte na vědomí, že používání „čuráčka“ 
může způsobit vážná zranění nebo smrt. 
Pokud je „čuráček“ instalovaný, tak 
k odpoutání od kitu budete potřebovat 
odjistit brzdový úvazek. „Čuráček“ 
používejte pouze jste-li na vodě, daleko od 
překážek a jste-li zkušený rider. NIKDY se 
nevracejte zpět na pláž se zajištěným 
„čuráčkem“. Můžete jej snadno otočit kolem 
brzdového úvazku a tím zpříjemnit jízdu 
unhooked.   
 
Poznámka: Tlak od brzdového úvazku muže za 
určitých okolností způsobit ohnutí 
„čuráčka“ a následné vyháknutí z háku. 
 
 
 
 
 
    
    
    
NastaveníNastaveníNastaveníNastavení síly tahu kitu pomocí  síly tahu kitu pomocí  síly tahu kitu pomocí  síly tahu kitu pomocí 
Smart Loopu Smart Loopu Smart Loopu Smart Loopu     
K přidávání a ubírání tahu kitu se používá 
Smart Loop Trim Line procházející 
bezpečnostní pojistkou nad brzdovým 
úvazkem. Ubrání tahu kitu se docílí 
přitažením trimovací šňůry o požadovanou 
délku a zajištěním v záseku. Přidání tahu 
draka se docílí zkrácením trimovací šňůry 
na požadovanou velikost a zajištěním 
v záseku. Vždy držte šňůru za spodní černou 
kuličku. 
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Nafukování 
 
Vždy při nafukování používejte tzv. „pump 
leash“, kterým je vybavena pumpa a který 
bude držet váš kite a můžete tak nafukovat 
kite oběma rukama. Nejdříve nafukujte 
podélné spíry, nakonec hlavní nafukovací 
bán. 

 
Octopus systemOctopus systemOctopus systemOctopus system – snadné nafukování kitu  

jediným ventilkem 
 
• zavřete ventilky všech podélných spír a 

zajistěte je suchým zipem a gumovou 
pojistkou 

• zavřete vyfukovací ventilek na hlavním 
bánu a zajistěte jej suchým zipem 

• nafukujte kite nafukovacím ventilkem na 
hlavním bánu 

• nafukujte do té doby než bude kite pevně 
nafouknut 

• zavřete nafukovací ventilek a zajistěte 
jej suchým zipem a gumovou pojistkou 

 
Vyfukování vašeho octopus systeVyfukování vašeho octopus systeVyfukování vašeho octopus systeVyfukování vašeho octopus systemumumumu    
• otevřete všechny ventilky podélných spír 
• otevřete vyfukovací ventilek na hlavním 

nafukovacím bánu 
 
Tlak při nafukováníTlak při nafukováníTlak při nafukováníTlak při nafukování    
• nafoukněte svůj kite tak, aby se jeho 

konstrukce nelámala  
o kity 6m až 10m nafukujte nejvíce 

na 8psi (0.55mPa) 
o kity 12m až 14m nafukujte nejvíce 

na 7psi (0.50mPa) 
o kity 16m až 20m nafukujte nejvíce 

na 6psi (0.45mPa)  
• nenechávejte svůj nafouknutý kite na 

přímém slunci 
• nepokládejte svůj nafouknutý kite na 

horkou plochu 
• přefukování kitu může poškodit vnitřní 

bladdery 
 
 
 
 
 
Poznámka: Před nafukováním kitu se VŽDY přesvěčte, že jsou všechny suché zipy 
na hlavním bánu i bočních spírách úplně zavřené!!! V opačném případě by mohlo 
při nafukování dojít k poškození zipu i vnitřního bladderu. 
 

 
Bezpečnost 
 
Odstranění tahuOdstranění tahuOdstranění tahuOdstranění tahu    
Potřebujete-li se odpoutat od kitu, tak vaše první možnost je vyháknutí brzdového 
úvazku z trapézového háku a puštění ráhna. Nemůžete-li se okamžitě vyháknout, můžete 
odjistit bezpečnostní pojistku na brzdovém úvazku. Váš kite se standartně dodává 
s Shift Leashem, který spojuje jednu z předních (SLE System) nebo Shift šňůru (Shift 
System) s trapézem, což znemožní uletění kitu, který ztratil tah. Jestliže má kite 
z nějakého důvodu stále tah, můžete odjistit pojistku na Shift Leashi a úplně se od 
kitu odpoutat. 
 
Pamatujte: Každý rider by měl být seznámený s fungováním svého bezpečnostního systému 
a měl by být schopen ho použít bez většího přemýšlení! Bezpečnostní systém musí být 
stále funkční a v dobrém stavu.     
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V případě, že je kite ve vodě a vy potřebujete udělat self-rescue, uchopte šňůru, ke 
které je připojen Shift Leash a „běžte“ po ní směrem ke kitu. Zabráníte tím 
samovolnému odstartování kitu. Dávejte pozor na zamotání se do ostatních šňůr! 
Odjištění bOdjištění bOdjištění bOdjištění brzdovéhorzdovéhorzdovéhorzdového úvazku úvazku úvazku úvazku    
    
Pro odjištění uchopte hrdlo Smart Loopu a 
trhněte jím od svého těla směrem k ráhnu, 
brzdový úvazek se odjistí. 
 
Důležité: Ujistěte se vždy před tím než 
odstartujete svůj kite, že pojistka 
brzdového úvazku je plně funkční. Občas se 
o funkčnosti přesvědčte i na vodě. Ujistěte 
se také, že je pojistka správně zajištěna. 
Jsou dva způsoby jak funkčnost vyzkoušet. 
 

1) Uchopte hrdlo Smart Loopu a 
přitáhněte je směrem k svému tělu 

2) Odhákněte se z trapézového háku a 
poté zahákněte zpět 

 
Odjištění Obr.1-4: K odjištění uchopte 
hrdlo Smart Loopu a trhněte s ním od těla 
směrem k ráhnu. Brzdový úvazek se rozpojí. 
 
Sestavení Obr.5: Odjištěný Smart Loop 
 
Sestavení Obr.6: Prostrčte ocelový jazýček 
Smart Loopu skrz očko zakončující brzdový 
úvazek. 
 
Sestavení Obr.7: Stáhněte hrdlo Smart Loopu 
přes mechanismus směrem dolů. Přesvěčte se, 
že je Smart Loop zajištěn.   
 
    
    
    

    
Poznámka: Před každým 
ježděním vyzkoušejte 
správnou funkčnost 
bezpečnostního systému. 
Je to jediný způsob, jak 
si použití osvojit a 
zvýšit jeho spolehlivost. 
Pamatujte, že 
bezpečnostní systémy mají 
omezenou životnost a musí 
být vyměněny po 250 
hodinách kitingu. 
Bezpečnostní systémy 
firmy Naish jsou 
konstruovány pro použití 
ridery o váze 80kg a 
méně. 

 
 
Stopperball Stopperball Stopperball Stopperball     
 
Uvědomte si, že s použitím stopperballu 
mohou být spojena rizika 
    
Používejte stopperball pouze, pokud jste 
zkušený rider a plně rozumíte následkům 
jeho použití. Pokud nejste experti, 
stopperball nepoužívejte. Design 
stoperballu umožňuje jeho zajištění 
kdekoliv na depoweru a jeho jednoduché 
posunutí rukou do jakékoliv polohy. Vždy 
startujte svůj kite se stopperballem 
v nejvyšší poloze (ráhno může odjet volně 
od vašeho těla a kite tak velmi 
depowerovat, tzn. ubrat mu tah). Používejte 
svůj stopperball pouze na vodě a z dosahu 
jakýchkoliv pevných překážek. Nikdy se 
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nevracejte na břeh se zajištěným stopperballem! 
 
 
 
Odjištění bezpečnostní pojistky na Shift LeashiOdjištění bezpečnostní pojistky na Shift LeashiOdjištění bezpečnostní pojistky na Shift LeashiOdjištění bezpečnostní pojistky na Shift Leashi    
    

 
 
 
Obr.1 a 2: Potřebujete-li se z nějakého důvodu úplně odpoutat od kitu, uchopte 
červený úchyt a odjistěte jej trhnutím směrem od těla a úchyt pusťteúchyt pusťteúchyt pusťteúchyt pusťte. 
    
    
Zajištění kite leasheZajištění kite leasheZajištění kite leasheZajištění kite leashe    
 

 
 
    
Obr.1-4: Očko z části kite leashe, která je stále připoutána k vám, provlečte jedním 
hrotem trnu z druhé části a ten poté zastrčte pod červený váleček, který ještě 
zajistíte přetažením přes celý trn. 
 
Před ježděním se vždy přesvědčte, že je kite leash sestaven správně a dá se lehce 
odjistit.  
 
Upozornění: Provádíte-li při jízdě otočky, snažte se je provádět na obě strany 
stejně. Prováděním otoček pouze na jednu stranu dochází k zamotávání Shift šňůry a 
tím k omezení funkce bezpečnostního systemu. Pro kontrolu stavu Shift šňůry můžete 
párkrát zatáhnout za Shift Leash a ujistit se, že není zamotaná. 
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Nastavení vašeho kitu 
 
Nastavení Shift SystemuNastavení Shift SystemuNastavení Shift SystemuNastavení Shift Systemu    
 
Váš kite si můžete nastavit tak, aby lépe vyhovoval vašemu stylu jízdy a 
maximalizoval zábavu spojenou s kitingem. I jemný zásah do nastavení může hodně 
změnit jeho chování při jízdě. Z počátku doporučujeme používat standartní nastavení, 
dokud si neosvojíte chování vašeho kitu. 
 
1) Můžete dynamicky měnit sílu tahu kitu posouváním ráhna po depoweru od sebe/k sobě. 

Zkracováním a prodlužováním řídících šňůr se mění úhel nábehu kitu. 
 
2) Můžete staticky měnit úhel náběhu kitu přenastavením délky Smart Loop Trim Line. 
 
3) Trimováním kitu při strojení výběrem určitého uzlíku můžete přizpůsobit chování 

kitu vášemu stylu jízdy nebo povětrnostním podmínkám. Na řídících šňůrách jsou tři 
uzlíky umožňující změnit nastavení a na předních šňůrách jsou uzlíky dva (počet 
uzlíků  závisí na typu kitu).      

 
4) Zvolením jiného přípojného bodu řídících šňůr dramaticky ovlivníte rychlost 

zatáčení kitu (kity Naish mají většinou dva přípojné body). 
 
A) Přední přípojný bod přední šňůry 
• Volba profesionálů 
• Největší větrný rozsah 
• Zvýšená možnost depoweru 
• Nejlepší pro přeplachtěné podmínky 
 
B) Zadní přípojný bod přední šňůry 
• Vetší hang time (doba ve vzduchu) 
• Více síly jde do trapézu 
• Volba težších riderů 
• Kite je méně citlivý na pohyb ráhna 
 
C) Přední přípojný bod zadní šňůry 
• Do silnějšího větru 
• Volba začátečníků 
• Pro menší kity 
• Snížená rychlost zatáčení 
• Kite je méně citlivý na pohyb ráhna 
 
D) Zadní přípojný bod zadní šňůry 
• Vyšší rychlost zatáčení 
• Pro podplachtěné podmínky 
• Možnost použití menšího ráhna 
• K zatočení je potřeba méně síly 
• Skvělé pro jízdu ve vlnách 

 
 
Diagram použití depoweru na kiteDiagram použití depoweru na kiteDiagram použití depoweru na kiteDiagram použití depoweru na kite    
 
Pohled na kite z pohledu ridera. Horní 
obrázek znázorňuje správně natrimovaný 
kite a obrázek dole zobrazuje příliš 
zkrácené zadní řídící šňůry (dlouhé 
přední šňůry). 
 
 
Měnitelná délka Měnitelná délka Měnitelná délka Měnitelná délka ráhnaráhnaráhnaráhna    
 

Délka ráhna může 
být efektivně 
změněna jednoduchou 
úpravou koncovek. 
Vytažením spodní 
černé části a jejím 
otočení o 180° se 
změní „délka páky“ 
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ráhna. Obě strany nastavte stejně!  
 

Trimmování u ráhnaTrimmování u ráhnaTrimmování u ráhnaTrimmování u ráhna    
 
Následující popisky jsou obecným návodem, 
jak se váš kite bude chovat při použití 
určitého trimovacího uzlíku. Osvojte si 
ovládání draka a vyzkoušejte více kombinací 
trimování, aby jste zjistili nejvhodnější 
nastavení pro váš styl jízdy. 
 
Připojte řídící šňůry k jednomu ze tří 
trimovacích uzlíků umístených u ráhna pod 
plováčky označené písmeny A, B a C. Obě 
krajní šňůry připojte na stejný uzlík. 
 
Uzlík A: Kite bude mít minimální tah, 
budete-li mít natažené ruce. Kite bude mít 
optimální výkon, bude-li ráhno blízko Smatr 
Loopu. Rider má možnost se odháknout téměř 
v jakýkoliv moment jízdy. 
 
Uzlík B: Kite bude mít plný tah s ráhnem 
pár centimetrů nad Smart Loopem. Tato 
pozice umožní více pohodlné a komfortnější 
ježdění. Použití tohoto nastavní stále 
zachovává veliký depower nad ráhnem a 
umožňuje ergonomičtější postavení těla při 
jízdě. 
 
Uzlík C: Tato pozice dovoluje mít kite 
s plným tahem při ráhnu daleko od těla. 
Tohle nastavení je ideální pro „one-handed“ 
skoky. Přitažení ráhna k Smart Loopu 
zapřičiní přílišné zkrácení řídících šňůr 
(Oversheet). 
      
 
Freestyle nastavení na Smart loopuFreestyle nastavení na Smart loopuFreestyle nastavení na Smart loopuFreestyle nastavení na Smart loopu    
 
(VAROVÁNÍ!!! NAISH ani HARAKIRI nedoporučuje tento úchytný bod a uživatelé jednající 
podle návodu si musí uvědomit, že tento bod může hodně omezit možnost úplného vyvlátí 
draka) 

 
1. Připojte kite leash mezi kuličky na konci 
trimovací šňůry. Zobrazen je freestyle kite 
leash (karabinky na obou stranách), lze 
připojit i standardně dodávaný SLE kite leash 
(smyčka na jedné straně, karabina na druhé) 
funguje také při použití liščí smyčky stejně 
jako na šňůrách. 
 
2. Po aktivaci odstřelovacího systému bar 
odjede až ke kovové kladce a kite se 
depoweruje. Až budeš připraven restartovat, 
přitáhni ráhno k sobě pomocí trimovací šňůry 
až dosáhneš na Smart Loop. 
 
 

 
3. Když dosáhneš na ráhno, musíš znovu 
zajistit Smart Loop. Někdy by mohl 
stopper být lehce zaseklý a trochu 
trimovací šňůry bude muset být povoleno 
pro zajištění SmartLoopu. V průběhu 
celého procesu zajištění Smart Loopu musí 
být zajištěna trimovací šňůra, aby se 
zajistilo, že kite zůstane depowerovaný. 
 
4. Až bude Smart Loop zajištěn a 
připravený, zahákni se a zajisti ho v 
háku "čuráčkem". Nyní můžeš začít 
povolovat trimovací šňůru Smart loopem. 
Když kite začne získávat svou sílu, sám 
natáhne zbytek šňůry dokud kite nebude 
mít svou původní sílu a bude připravený 
ke startu. POZOR na prsty, může se stát 
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že se šňůra agresivně vrátí do své původní polohy a plastová zajišťovací kulička 
narazí do Smart loopu.  

Odstartování kitu  
 
Shift SystShift SystShift SystShift Systeeeemmmm    
 
Jak Shift Systém pomáhá znovu odstartovat Jak Shift Systém pomáhá znovu odstartovat Jak Shift Systém pomáhá znovu odstartovat Jak Shift Systém pomáhá znovu odstartovat 
kite:kite:kite:kite:    
Spadne-li vám kite na vodu náběžnou hranou 
dolů a nezůstal k vám připojený pouze na 
Shift Leash, je velice jednoduché kite 
znova dostat do vzduchu. 
 
Obr.1 a 2 
Počkejte, dokud nebude kite od vás po 
větru. Ujistěte se, že jsou všechny šňůry 
napnuté. Uchopte Shift šňůru NAD ráhnem a 
přitáhněte ji k sobě. Nikdy si šňůru 
neomotávejte kolem ruky nebo prstů! Po 
přitažení by se měla náběžná hrana 
přiblížit k vám. Dejte pozor na zamotání do 
volné šňůry. 
 
Obr.3 a 4 
Aby mohl být kite znovu odstartovaný, je 
nyní potřeba zatáhnout za jednu z rídících 
šňůr. Dávejte si veliký pozor na volnou 
Shift šňůru! Zatažením za jednu z rídících 
šnůr se začne zvedat ucho kitu, kite se 
podruhém uchu otočí a vyletí do vzduchu. 
Jakmile je kite ve vzduchu, zkontrolujte 
nejsou-li šňůry navzájem promotány. 
Nepodaří-li se vám kite hned zvednout a už 
se pbíží kraji větrného okna, nechte kite, 
aby se dostál po větru znova před vás a 
postup opakujte.  
 
Tip: Jakmile se kite dostane znova do 
vzduchu, budete se muset dostat bodydragem 
pro ztracené prkno. Snižte tah kitu, aby 
bylo snažší dostat se proti větru pro 
prkno. Řízení bude sice volnější, ale 
výhoda kratšího bodydragu za to stojí. 
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Odstartování kitu 
 
SLE SSLE SSLE SSLE Systeysteysteystemmmm    
 
Jak SJak SJak SJak SLE SysteLE SysteLE SysteLE System pomáhá znovu odstartovat m pomáhá znovu odstartovat m pomáhá znovu odstartovat m pomáhá znovu odstartovat 
kite:kite:kite:kite:    
Jestliže leží kite přímo po větru od vás 
s náběžnou hranou na vodě, tak můžete 
jednoduše zatáhnout za jednu z krajních 
řídících šnůr k znovu odstartování kitu. 
Když přitáhnete jednu z řídících šňůr, tak 
kite začne zvedat stranu, za kterou taháte 
a dále už sám odstartuje směrem ke kraji 
větrného okna. NIKDY si neomotávejte sňůru 
kolem ruky a vždy si dávejte pozor na 
zamotání do volných nenapnutých šňůr.  
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Sbalení a skladovaní kituSbalení a skladovaní kituSbalení a skladovaní kituSbalení a skladovaní 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 přo šňůry samotné.  
 
Poznámka: 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! 
 
SbalSbalSbalSbalení kitu:ení kitu:ení kitu:ení kitu:    
    
- vypusťte všechny podelné 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 přesložte kite 
 
Péče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržba::::    
 
-  Před každým dlouhodobým skladováním nechte kite kompletně proschnout a neskladujte 
kite na mokrých nebo vlhkých místech. Mohlo by to způsobit poškození barev. 
-  Po každém používní 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 nepoužíejte 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 
skladovaním snížit tlak ve spírách, kvůli předcházení nežádoucího napínání materiálu. 
-  Nafouknůtý kite na plaži trpí nejen díku slunečnímu UV záření, ale také kvůli 
flatrování odtokové hrany. To způsobuje opotřebování materiálu a zhoršování letových 
vlastností. Doporučujeme vyfouknout nábežnou 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. Netahahejte 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. 
 
 
 
DOVOZ A SERVIS: 
    
Lenka ŽůrkováLenka ŽůrkováLenka ŽůrkováLenka Žůrková    
U Rejdiště 3791U Rejdiště 3791U Rejdiště 3791U Rejdiště 3791    
76701 Kroměříž 
Tel. +420 724 084 825 
info@kiteboarding.cz 
 
www.kiteboarding.cz 
www.kite-kurzy.cz 
 
 

Made by Naish and SRAMO :-) 


