
 
 
 

XEON 
 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup kitu NAISH. Gratulujeme, že jste si vybrali kite nejvyšší 
kvality a výkonu. Prosím, přečtěte si před prvním použitím kitu tento uživatelský manuál. 
Seznamte se také se všemi zásadami a radami ke způsobu použití, aby jste nejen maximalizovali 
svou radost ze svého kitu, ale abyste prodloužili jeho životnost. 
 
Sestavení kitu 
Vytáhněte kite z obalu a položeného na zádech ho zajistěte na zemi odtokovou hranou proti větru 
pískem nebo jiným neostrým předmětem. Běžte proti větru a odmotávejte šňůry z ráhna. Položte 
ráhno na zem tak, že červený konec je vlevo. Běžte zpět ke kitu se šňůrou v každé ruce, čímž je 
rozmotáte. Připojovací uzlíky mohou být na kitu schované pod suchým zipem v koncích kitu u 
odtokové hrany (jen pro XEON 2m). Připojte šňůry ke kitu způsobem, který je znázorněn na 
obrázku (tzv. liščí smyčka). Před každým startem zkontrolujte, zda nejsou šňůry promotané a v 
prostoru kolem vás nejsou překážky, lidé nebo zvířata.  
 
Složení kitu 
Položte kite na zem na záda a jeho krajním uchem 
směřujícím proti větru. Odpojte šňůry a připojovací 
uzlíky zastrčte pod suché zipy do těla kitu (jen pro 
XEON 2m). Všechny navazovací šňůry položte na kite 
tak, aby přes něj nepřesahovaly. Skládejte kite od uší 
směrem do středu dokud nebude možno kite vložit do 
obalu. Jakmile je kite v obalu, vraťte se zpět k ráhnu a 
začněte na něj namotávat šňůry. Šňůry namotávejte 
kolem konců ráhna „do osmiček“, čímž předejdete 
jejich zamotání. Na konci ráhna šňůry zajistěte 
gumičkami a ráhno vložte do obalu.   
 
Péče o kite 
K prodloužení životnosti kitu je důležité dodržovat tyto zásady: 
 

- nikdy neukládejte do obalu vlhký kite 
- sušte kite na vzduchu: nepoužívejte sušičku nebo fén 
- neskladujte kite v blízkosti chemikálií  
- předcházejte čištění kitu. Musíte-li jej čistit, používejte pouze vlhkou bavlněnou látku 
- nikdy neperte kite v pračce 
- nepoužívejte na kite chemické čističe. Mohou způsobit poškozeni kitu 
- nikdy po kitu a šňůrách nechoďte  
- nenechávejte kite vystavený slunečním paprskům, když se právě nepoužívá 
- menší díry v kitu je možno opravit pomocí samolepícího skytexu 
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