
   NAFOUKNUTÍ
Plovák vyndejte z obalu a položte na zem. Odšroubujte krytku ventilu. Stlačte vnitřní část 
ventilu, pootočte tak, že vnitřní část ventilu povyskočí směrem ven. Nasaďte hadici od pumpy 
(bajonet). Pumpy jsou buď klasické jednočinné nebo s přepínačem (dvojčinná pumpa pro  
začátek pumpování s přepnutím na jednočinnou v průběhu narůstání tlaku). Přepínač je 
umístěn v horní části pumpy, případně dvouválcové, kdy v začátku pumpování pumpují oba  
válce, po nárůstu tlaku se jeden válec odpojí a dofouknutí je provedeno jedním pístem. Přepínač 
je umístěn v horní části pumpy. Pumpujte tak dlouho, než na tlakoměru ručička ukazuje  
alespoň 1,0 Baru (14 PSI). Optimální tlak je 1,2 Baru (17 PSI). U novějších tlakoměrů je 
ručička v zeleném poli. Nepřesáhněte maximální tlak, který je vyznačen červeným polem,  
zhruba od 1,4 Baru (19 PSI). Vyjměte hadici a našroubujte krytku ventilu. Nasaďte ploutvičky 
do kastlíku. (Některé modely je mají napevno přidělané).
DŮLEŽITÉ: Záruka se nevztahuje na poškození paddleboardu přefouknutím. Ruční pumpou 
nelze paddleboard přefouknout, při použití kompresoru ano. Používejte kompresor, který  
je schopen tlaku do 2 Bar (30 PSI).

   VYFOUKNUTÍ
Vyfouknutí proveďte stlačením ventilku a pootočením 
se zajistí v otevřené pozici. Plovák umyjte sladkou vodou  
a vysušte. Dále srolujte, vyjměte ploutvičky a dejte do obalu. 
Ploutvičky v obalu nastavte tak, aby se tlakem neohnuly.  
V případě ohnutí plovák rozbalte a položte na nějakou dobu na 
slunce, ploutvičky se teplem srovnají.
DŮLEŽÍTÉ: Při rolování a následném balení plováku 
doporučujeme po vyfouknutí balit kolem pumpy tím 
způsobem, že pumpu umístíte na špici plováku a balíte 
horní stranou dovnitř. Tímto způsobem zamezíte 
případnému odlepení bočních hran. Při špatné manipulaci  
a následnému odlepení se k plováku záruka nevztahuje.

   DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ PLOVÁKU
Plovák se doporučuje skladovat v suchém prostředí s teplotami nad bodem mrazu. Plovák nafoukněte 
na 0,5 baru (PSI) a uskladněte na rovné ploše. Nezatěžujte plovák, aby nedošlo k jeho zkroucení.

   POUŽITÍ
Plovák je určen pro 1 osobu pro plážové a rekreační využití. Umožňuje pádlování v leže rukama  
nebo s pádlem ve stoje. Pádlo není součástí plováku. Lze použít i ve slané vodě. Není určen pro 
jízdu na divoké vodě ani jiné extrémní sportovní aktivity.
Jezděte v blízkosti břehu, dávejte pozor na plavce.
Nesmýkejte plovákem po zemi.
Plovák není určen jako záchranný prostředek.
Používejte zásadně se záchrannou vestou, doporučuje se použití helmy.
Nastupujte na střed plováku.
Nepřetěžujte plovák více osobami.
Nepoužívejte v případě podezření úniku vzduchu.

   OPRAVY
Při propíchnutí použijte opravnou sadu dodanou v balení. Lepí se obdobně jako duše kola. Poškozené 
místo odmastěte, připravte záplatu. Naneste lepidlo na poškozené místo i na záplatu a nechte  
několik minut zaschnout. Pak přiložte záplatu na poškozené místo, zatižte. Nechte schnout  
24 hodin. Větší opravu nechte provést v odborném servisu. Pokud dojde k selhání ventilu,  
přiloženým klíčem proveďte jeho vyšroubování a kontrolu těsnění. V mnoha případech stačí  
těsnění narovnat a našroubovat zpět. Pokud to nepomůže, kontaktujte nejbližší SUP, raftovou 
prodejnu, ventil je stejný.

   ZÁRUKA
Délka záruky je 2 roky od data prodeje. Plovák byl vyroben dle výrobních postupů nejvyšší kvality. 
V případě, že se během výše uvedené době na výrobku projeví výrobní vada, kontaktujte svého  
prodejce. Prodejce, případně dovozce, rozhodne o oprávněnosti záruční reklamace.
IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JSOU OMEZENY PODMÍNKAMI TÉTO ZÁRUKY A PRODEJCE ANI VÝROBCE 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ KUPUJÍCÍMU NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ NEBO 
NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ ZÁVAZKY.
Tato omezená záruka se nevztahuje na vady nafukovacího plováku vzniklé zanedbáním, abnormálním 
použitím nebo provozem, nehodou, nesprávným provozováním, přepravou na přívěsu nebo tažením, 
nesprávnou údržbou nebo skladováním, nesprávným použitím nebo aplikací, nebo škody vzniklé  
za okolností, které nemůže prodejce (výrobce) ovlivnit, ale nejen těchto, poškození ohněm,  
záplavami, mrazem, deštěm nebo jinými povětrnostními vlivy, propíchnutí, protržení, prodření 
nebo běžného opotřebení. Záruka se nevztahuje na neoprávněné úpravy nebo opravy provedené  
na plováku. Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte všechny pokyny ohledně správné 
obsluhy a údržby vašeho nafukovacího plováku. Nedodržení těchto pokynů může být důvodem 
k zániku záruky.

   INFLATING
Float and remove it from the packaging and place on the ground Unscrew the valve cap. Squeeze 
the inner part of the valve, rotate so that the inner part of the valve surge outwards. Install the 
hose from the pump (bayonet). The pumps are either of the classic single action or with a switch  
(double-action pump to start pumping with switching to the single-acting in the course of the build  
up of pressure). The switch is placed in the upper part of the pump or cylinders, when in the  
beginning of the pumping of the pump both cylinders after the increase in pressure of one cylinder 
disconnected and inflating is done by a single piston. The switch is placed in the upper part of 
the pump. Pump so long before the pressure gauge indicator shows at least 1,0 Bar (14 PSI). The 
optimal pressure is 1.2 Bar (17 PSI). For newer gauges is the needle in the green box. Do not exceed 
the maximum pressure, which is marked by a red box, roughly from 1.4 Bar (19 PSI). Remove the 
hose and screw the valve cap. Attach the base to the glove box. (Some models have a permanently 
attached). 
IMPORTANT: By using a hand pump you cannot over blow the SUP. Pay attention if you will use 
compressor. Warranty IS NOT acceptable when you cause damage by compressor made for  
more than 2 BAR (29 PSI).

   PURGING
Purging perform by pressing the valve and twist to secure it 
in the open position. Float wash sweet water and dry. Further, 
twist them, remove the base and put into the bag. Flippers in 
the wrapper are set so that the pressure do not twist them. In 
the case of the bending of the float to expand and lay for some 
time in the sun, the flippers are heat compare.
IMPORTANT: When scrolling and the subsequent packaging 
of the float we recommend after the blow to pack around the 
pump. Place it at the top of the float and pack the upper side 
of the inside. This way you will prevent the possible peel off 
the side rails. The warranty is not acceptable by bad handling. 
LONG-TERM STORAGE OF THE FLOAT Float is recommended 
to store in a cool, dry environment with temperatures above 
0°C . Inflate the float to 0.5 bar (7 PSI) and store on a level 
surface. Do not float to avoid its twisting.

   USE
The float is designed for 1 person and beach recreational use. Allows paddling in a prone position 
with your hands or with a paddle in a standing position. The paddle is not part of the float. Can be 
used even in salt water.
Not designed for driving water rafting or other extreme sports activities.
Drive close to the shore, pay attention to the swimmers.
Do not slide the float over the ground.
The float is not intended as a rescue remedy.
Use a fundamentally life-jacket and helmet as well.
Boarding on the centre of the float.
Do not overload the float with more persons.
Do not use in case of suspected air leakage.

   REPAIR
In the case that the float is punctured use the repair kit supplied in the package. Stick them as 
well as the soul of the wheel. The damaged place degrease, prepare a patch. Apply the glue to 
the damaged area and the patch and leave for a few minutes to dry. Then attach the patch to the 
damaged area and apply a load. Let dry for 24 hours.
In the case of larger damage let to perform in a professional service. If a failure occurs in the 
valve, you will find in a repair kit the key to perform its unscrewing and check the seals. In many 
cases it is sufficient to seal straighten and screw back. If this does not help, contact the nearest 
raft store where the valve is the same. Alternatively, contact the dealer.

   WARRANTY
The length of the warranty is 2 years from the date of sale. The float was made according to  
the production processes of the highest quality. In the case that during the above time on the 
product turns out to be a manufacturing defect kindly contact your dealer. Dealer or importer 
shall decide on the validity of the warranty claim.
IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE TERMS OF THIS WARRANTY AND THE DEALER 
NOR THE MANUFACTURER IN ANY WAY DO NOT CORRESPOND TO THE BUYER OR ANY OTHER 
PARTY FOR DIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR RESULTING LABILITIES.
This limited warranty does not apply to defects inflatable float due to negligence, abnormal 
use or operation, accident, improper operation, transport on a trailer or dragged, improper 
maintenance or storage, improper use or application, or damages incurred in circumstances 
which cannot the seller (the manufacturer) influence. But not only these, fire damage, flooding, 
frost, rain or other weather conditions, punctures, tearing, abrasion or normal wear and tear. 
The warranty does not cover unauthorized alterations or repairs made to the float. Carefully 
read the instructions for use and follow all instructions regarding proper operation and 
maintenance of your inflatable float. Failure to comply with these guidelines may be grounds 
for termination of the guarantee.

NÁVOD K POUŽITÍ
NAFUKOVACÍCH
PLOVÁKŮ
Před použitím pečlivě přečtěte.

OWNERS MANUAL 
FOR INFLATABLE 
BOARDS
Please, read carefully before use.

DIRECT SOLUTION s.r.o.   |   Panuškova 1301/4   |   140 00 Praha, CZE
obchod@paddleboardshop.cz
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