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Technické specifikace

Koncepce lodi kategorie D – „CHRÁNĚNÉ VODY“

Navrhnuto pro plavby v chráněných pobřežních vodách, 

malých zátokách, malých jezerech, řekách a kanálech 

pokud jsou k tomu podmínky, a za síly větru 4 a znatel-

ných vlnách o výšce 0.3m s ojedinělými vlnami o výšce 

0.5m např. od proplouvajících plavidel. 

VAROVÁNÍ: K zabránění poškození člunu a zranění 

pasažérů, prosím nepřekračujte data daná

na konstrukčním štítku.

65044 2.91m x 1.27m 
(115” x 50”)

IČlun
Velikost při
 nafounutí

Doporučený 
provozní tlak

Maximální 
nosnost

Maximální počet 
osob

Maximální 
výkon motoru

1.0 kw (1.4 hp)270 kg (594 Ibs.) 2 dospělí + 1 dítě0.075 bar

65044 2.91m x 1.27m (115” x 50”)

Člun Velikost nafounutého výrobku Délka při vyfouknutí Délka při nafouknutí 

10.4cm10cm

2. Bezpečnostní ventil
Otevřete bezpečnostní ventily a nafoukněte. Zavřete 
bezpečnostní ventily po nafouknutí a
zatlačte je do vzduchových komor. Při nafukování 
vašeho člunu nenechte nikoho sedět, stát
nebo klečet na člunu.

Vyfouknutí:
1. Šroubovací ventil.
Vyšroubujte šroubovací ventil ze člunu.

2. Bezpečností ventil

Vytáhněte bezpečnostní ventily ze vzduchových komor. Otevřete 
bezpečnostní ventily a zmáčkněte spodek k vyfouknutí.

Montáž lodě.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KOMPRESOR K NAFUKOVÁNÍ
- Rozložte člun na rovnou a plochou zem.
- Nafoukněte vzduchové komory pomocí RUČNÍ pumpičky.
- Pečlivě kontrolujte nafukovací tlakové měřidlo v průběhu nafukování. Nafukovací stupnice je přidaná k produktu.  
Nafoukněte produkt dokud není rozměr na úrovni dle nafukovací stupnice. (zjistěte u Tabulek a ilustrací)
Pozor: Při přefouknutí člunu se mohou vyskytnout bezpečnostní rizika. Je dobré kontrolovat tlak ve člunu po každé 
před použitím. Pokud použijete tlakové měřidlo, tlak ve člunu by neměl být větší než údaje na konstrukčním štítku.
- Nikdy nestůjte nebo neodpočívejte na člunu v průběhu nafukování.
- Nafoukněte spodní komory a ostatní vybavení jako sedadla, dokud nejsou pevná na dotyk, ale NE tvrdá.
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VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dodržujte všechny bezpečnostní a operační instrukce. Pokud se nebudete řídit instrukcemi, může následovat převrácení, vybouchnutí 
člunu a utopení.
1. Nepřekračujte maximální doporučené množství osob. Nehledě na počet osob na lodi, úplná váha osob a vybavení nikdy nesmí 
překročit maximální doporučenou zátěž. Vždy používejte sedadla/prostory na sezení.
2. Při nakládání věcí nikdy nepřekračujte doporučenou maximální zátěž: vždy nakládejte věci opatrně a rozložte náklad rovnoměrně. 
Nepokládejte velké váhy do výše.
POZNÁMKA: Maximální doporučená zátěž zahrnuje váhu všech osob na člunu, zásoby, vybavení
neobsaženo v lehkém nákladu, náklad a všechny spotřební tekutiny (voda, palivo atd.)
3. Při užití čluny by měli být všechny záchranné vesty nebo bóje prohlédnuty a pokaždé použity.
4. Před každým užitím důkladně zkontrolujte všechny části a součásti člunu včetně vzduchových komor, záchytných lan, pádel, 
vzduchových ventilů k ujištění, že je vše v dobrém stavu a zajištěno. Prosím neopravujte pokud najdete poškození.
5. Kbelíky a pumpičky by vždy měli být dostupné v případě úniku vzduchu nebo pokud do člunu teče voda.

6.  Při pohybu člunu musí všichni pasažéři vždy zůstat sedět, aby se zabránilo převrácení. Udržujte loď v 
rovnováze. Špatné rozložení osob nebo nákladu ve člunu může způsobit převrácení člunu a utonutí.

7.  Používejte loď blízko pobřeží a dejte pozor na přírodní faktory jako vítr, mělké vody a vlny. DEJTE POZOR NA 
VÍTR OD POBŘEŽÍ A PROUDY.

8.  Pokud je jedna z komor proražena, když je člun na vodě, může být nutné plně nafouknout ostatní vzduchové 
komory k zabránění potopení lodi.

9.  Při přistání na souši buďte opatrní. Ostré a hrubé předměty jako kameny, cement, mušle, sklo atd. mohou 
způsobit proražení lodi.

10.Při vybírání motoru nahlédněte do sekce technických specifi kacích v tomto manuálu k určení přijatelných 
hodnost koňských sil.

11.U elektrických motorů obsahujících baterie berte na vědomí, že kyselina v bateriích může být žíravá. To může 
způsobit poškození kůže a člunu.

12.Palivo v motorech jako plyn, benzín a nafta, by mělo být udržováno od otevřeného ohně, jelikož jsou tyto 
substance vysoce hořlavé. Očistěte ihned člun pokud se palivo dostane povrch člunu. Buďte na pozoru před 
možnými škodlivými účinky kapalin jako kyselina v bateriích, benzín, nafta. Tyto kapaliny mohou poškodit člun.

13.Nafukujte podle počtu vzduchových komor a tlaku na loď, nebo můžete způsobitpřefouknutí a explozi člunu. 
Překročení daných dat na kapacitním štítku může způsobitpoškození plavidla a převrhnutí, které může vést k 
utonutí.

14.Pokud použijete vlečné kruhy k vlečení člunu, plujte pomalu, aby jste zabránili možným škodám. 
15.Naučte se s lodí pracovat. Vyhledejte v okolí informace nebo pomoc při tréninku. Zjistěte si místní regulace a 

nebezpečí spojené s plavbou nebo vodními aktivitami.

ZACHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

Nafouknutí:
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VZDUCH S VYSOKÝM TLAKEM K NAFOUKNUTÍ VÝROBKU. TOTO MŮŽE
VÉST K POŠKOZENÍ VAŠEHO PRODUKTU A PROPADNUTÍ ZÁRUKY.

1. Šroubovací ventil
Zašroubujte šroubovací ventil do nafukovacího ventilu na člunu. Otevřete vrchní kryt šroubovacího
ventilu, vložte nafukovací hadici a nafoukněte. Po dokončení nafouknutí zandejte
vrchní kryt šroubovacího ventilu. Pokud produkt přefouknete, otevřete vrchní kryt šroubovacího
ventilu a jednoduše použijte vyfukovací trubici k lehkému vyfouknutí. Držte trubici dokud
nedosáhnete požadovaného tlaku a pak zandejte vrchní kryt šroubovacího ventilu.

EN ISO 6185 - 1       TYP   II

=
0.075    bar
1.0875  psi

=  1.0  kw (1.4 hp) =  2 =  1

94/25/EC
2003/44/EC

=  270  kg  (594.0 lbs.)+ +

CATEGORIE   D

VÝROBCE:ČÍSLO MODELU :                      65044
ZEMĚ PŮVODU:                        ČÍNA 

DRŽITEL CERTIFIKÁTU: 
BESTWAY INFLATABLES & 
MATERIAL CORP. NO.3065 
CAOAN ROAD, SHANGHAI, 
201812, CHINA

1

2

3

4

5
6

7

8

10

9

11

12

#65044#65044

Ruční pumpa

Pádla Člun
Lano

Součásti lepící soupravy:
• Lepidlo
• Běžná PVC záplata 
• Vyfukovací trubička
• Silná záplata

• Stupnice nafouknutí

mc 11 12 13 14 15

Inflating Control

15
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Poznámka: Všechny obrázky jsou pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat 
daný výrobek.



Instalace pádel
1. Spojte dvě násady pádla dohromady, ujistěte se, že se pružinový čep zacvakne do pozice.

2. Připojte pádla do držáku a zajistěte na pozici.
Poznámka: Pokud nejsou pádla používána, zajistěte je do svorek, aby jste se vyhnuli poškození.

Instalace bezpečnostního lana:

Protáhněte bezpečnostní lano poutky pro lano a dírou Heavy-duty držadla podél vnějšku

člunu. Poté lano zajistěte.

POZNÁMKA: Prosím pečlivě zkontrolujte, zda je lano v perfektním stavu a dobře upevněno při každém užití.

Instalace motoru (pouze pro 65001)
Po té co je člun nafouknut a dán do vody, připevněte váš motor do držáku motoru na středu

zádě.

POZNÁMKA: Přečtete si instrukce k motoru pro správnou instalaci a užití.

VAROVÁNÍ: Užití příliš silného motoru může vést k vážným zraněním a smrti nebo zničení

člunu. Maximální síla motoru je vyznačena na produktu.

POZNÁMKA: Pokud nejsou pádla používána, zamkněte je do svorek k vyhnutí se poškození.

Skladování

1. Vyjměte pádla z držadel.

POZNÁMKA: Uchovejte si součástky pro budoucí použití.

2. Pečlivě omyjte člun mýdlem a vodou.

POZNÁMKA: Nepoužívejte aceton, kyselinu, nebo zásaditý roztok.

3. Pomocí látky jemně vytřete všechny povrchy

POZNÁMKA: Nesušte výrobek na přímém slunci. Nikdy nesušte pomocí fénu a podobnýchpřístrojů. Taková činnost 

můžu poškodit člun a zkrátit životnost.

4. Vypusťte komory trupu. Vypusťte je všechny zároveň, aby tlak klesal společně. Toto předejde

škodám ve vnitřní struktuře člunu.

5. Jako další vypusťte dno.

6. Složte člun ze předu do zadu, aby jste vytlačili zbývající vzduch. Můžete také využít pumpičku

na vysátí vzduchu, který zbyl.

Oprava

1. Pokud najdete malé proražení, opravte podle instrukcí opravné sadě.

2. Pokud najdete díru, na kterou nestačí záplata, kupte si Bestway opravující soupravu. Nebo člun pošlete do speciál-

ního obchodu na opravu.

Návod k použití opravné sady

-Plochu, kterou si přejete opravit, očistěte.

-Vystříhněte záplatu odpovídající velikosti. Velikost cca 2,5 x 2,5 cm je obvykle adekvátní.

-Aplikujte dostatek lepidla, aby pokrylo mírnou vrstvou jednu stranu záplaty.

-Stlačte záplatu na poškozenou plochu.

-Zatímco tlačíte na záplatu, vyhlaďte případné nerovnosti.

-Poté vyčkejte alespoň 12 hodin, než výrobek nafouknete či začnete používat.
VAROVÁNÍ!

• Uchovávejte z dosahu dětí!

• Zamezte styku s kůží a s očima!

•  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

• Při spolknutí i malého množství okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc! Hrozí až fatální poškození  zdraví. 

Nevyvolávejte zvracení.

•  Výpary nevdechujte! Pracujte v dobře odvětrané místnosti.

• Udržujte z dosahu ohně a horkých zdrojů!

PROSÍM UCHOVEJTE TENTO MANUÁL NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, A PŘEDEJTE HO NOVÉMU VLASTNÍKOVI

POKUD ČLUN PRODÁTE.

Instalace bezpečnostního lana:

Protáhněte bezpečnostní lano poutky pro lano a dírou Heavy-duty držadla podél 

vnějšku člunu. Poté lano zajistěte.

POZNÁMKA: Prosím pečlivě zkontrolujte, zda je lano v perfektním stavu a dobře 

upevněno při každém užití.
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při 
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie 
nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. 
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících
běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 
použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je 
vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


