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Číslo
dílu Popis

NÁHRADNlHÓ
DILU

001 Ólun 65046A5517

002 Podlahová desk P6875

)03 Lavie F3H10 t016

)04 1 pál P51334

)05 P30458

)06 Tlakoměl P5C403

)07 Wpš1ěcí ved F3C092ASS14

)08 Sada prc oprav) P6J718ASS14

)09
.ryt wduchovéh

2 P6H'r90

#65064

Čislo
dílU Popis ). NÁHRADNIHo

c01 ]ád 65064A3517

002 3undbrét 5 P6875

003 lanksde F3Hí01Q16

004 1 pár P5L334

oo5 ufrpumpe P3&58

006 4anom€tel P5C403

007 \flobsvontil F3C092ASS1

008 P6J71 8ASS14

009 3 P6Hí90
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Čtďo
dílU Popis C. NAHRADNIHO

001 65047ASS17

o03 1 Dár P6H7ňss14
004 P5C403

P30458
006 F3c092Assí4
)07 P6477
)08 Zásuvka prc desk 2 P6880
)09 )ěsb 2 P6878
)10 )eska 3 P6879
t11 ločnl zásuvké 2 P6881
)12 P6.t71aASS14

0í3 (ryl Educhovéh 4 P6H190

#65049
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Člslo Popis
Č NÁHRADNlHo

ní||l
tol
10)
t03 ěslo 1 páÍ P6H71 7ASS1 4

004 P5&03
005 lUďoVá oume P30458
lo5 F3CO92ASS14

007 reska 1 P6894
008 Eska 2 P6887
009 léska 3 P6887

0í0 Eska 4 P6888
o oČnl zásuvka P6886

012 éda oE oo& P6J71BASS !4

013 0^ Educhovéh(
ventilu P6Ht90
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Katé9ori6 návňu člunu D; Konstruováno plo sílu větru až do (včétně) 4 á výškou uýznamných vln až (včetně) o'3 m s
občasnými vlnami až 0'5 m.

Kategorie návrhu člunu c: Konstruováno pro sílu větru až do (Včetně) 6 a Výškou uiznamných vln aŽ (Včetně) 2 m'

Deslgn lodi Kategorlo D - "sHELTERÉD WAŤERS"
voDŇÍ PLocHAVYJMA oTEVŘENÉHo MoŘÉ, PEŘEJÍA RozsÁHLÝcH JEZER: Určená k plavbám v chráněných
pobřežních vodách' malých zálivech, malých jezerech, řekách a kánálech, kde podmínky dosahují nejvýše nebo rovno
síly Větru 4 a uýznamné Vlny do 0'3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky max' 0,5 m, například od proplouvajícich
plavidel.

Kategoíe designu c "VNlTRozEMsKÉ" Určeno prc plavbu poblíŽ pobřeŽí, ve velkých zálivech, Žátokách, jeŽeíeh a
řeká6h, kde lze očekávat vítr až do síly 6 a vlny vysoké aŽ 2 m-

uPozoRNĚNÍ: Abyste zabřánili poškozoní lodi a poranění costujících, nepřokíačujte údaie uved€nó ná štítku
vý]ob@.

Technické údaje

upozonNĚHí
DÚLEŽ|TÉ BEzPEČNosTNÍ PoKYNY

Dodžujte všechny bézpečnostnÍ a provoznÍ pokyny' Pri nedodÉonÍ těchto pokynů hrozí převrácení, roížení člunu a
utonuti.

'|' NepřekÉčujte maximální doporučený počet osob. Bez ohledu na počet oeb na palubě' nesmí celková hmotnost lidÍ a
vybavenÍ překročit maxjmální doporučené zatížení' VŽdy použíVejte k tomu určená sedadla/místa k sezenÍ'

2' Při nákládání člunu nopřekračujte max' povolenou zátěŽ| Člun vždy nakládejte pozorné' rozložte 2átěž tak, aby byla

dodžena navžená vodoryska (člun musl být pňbližně vodorcVně). Neumisťujte těžké předměty nahoru.

PoZNÁMKA: Max. doporučoná zátěŽ zahmuje Všechny osoby na palubě, všechnu jejich výbavu a majelek, jakékoli

Vybavenl' které nenÍ zahrnuto v prázdné váze člunu' náklad (pokud jej převážíte) a všechny spotřobní materiály (voda,

palivo atd.).

3. záchranná zařízení, jako jsou záchÉnné vesty a bóje, je třéba vždy předem zkonlrclovat a vždyje pouŽívat.

4. Přéd kaŽdým použitÍm pečliVě zkontrolujie všechny ěásti člunu' včetně vzduchoýich komoi provazů pío beŽpečná
uchopení' vesel a vzduchouich ventjlú; vše musí být v dobrém stavu a řádně upevnéno. Pokud naleznete závadu,
přestaňte prcdukl používat a opEúe jéj.

5' Pro přÍpad vniknutí Vody do člunu musí bí na palubě vŽdy vědro, naběračka na vyléVéní vody a wduchové čerpadlo.
6' Při pohybu člunu musí všichni cestujícÍ sedét, aby nepřépadli přes palubu' Člun udžujte vyvážený' Nercvnoměmé

rczmístění osb nebo zálěže múže vést k pňevÍá@ní člunu a utonutí.

7' Tento člun používejte v blízkosti pobřeží a dável'te pozor na přírcdnÍ faktoryjakoje Vltr' příliv a přílivové vlný
oÁvEJŤE PozoR NA PoBŘEŽNÍ VĚTRYA PRoUDY

8. Pokud při plavbě dojde k proÉženíiedné komory múŽe být nutné plně nafouknout druhou komoru' aby se člun
nepotopil.

9' Při pňstávání U břohu buďte opatmÍ. ostré a dEné předměty' jakojsou kamený beton' mušlé' sklo atd' mohou člun
proEz|t Aby nedošlo k poškozenÍ č|unu, nevlečtejej po dÉném povÍchu'

10. Pň výběru přívěsného motoru nahlédněle do sékcé T@hnické specifika@ v léto příručce a zjistěte' jahý nejvýkonnějŠí

motor lze použít.

í1. V případě elektromotofu napájených batedÍ dejte poŽor na to, Že elektrolý v baterii múže být žíEvý a mÚŽe poškodit

pokožku i materiálý z nichžje člun Vyroben.

12. V případě motorú na plyn, nafru nebo motor je palivo hořlavé a je nutno jé chránit před otevřeným ohněm. Pokud
do]de k potřÍsnění člunu palivem' okamžitě povrch omyjte' Mějte ná paměti možné škodlivé účinky kapalin jakoje
kyslina z baterií, olej nebo benzín. Íyto kápaliny mohou člun poškodit.

13' NaÍoukněte v souladu s noninálním tlakem uvedéným na člunU' V opačném případě zpúsobÍtg přefouknutÍ a/nebo

výbuch. Překročení údajů uvedených na štÍtku s kápácitou můŽé vést k poškozenÍ plavidla' přévrácéní a potopení.

14. Pokud č|un vlečéte Ža vlečná oka, nevlečte nadměrnou rychlosti, jinak dojde k poškozenÍ.

15, Naučt6 se, jak s člunem zacházet. Dle potřeby si zjistěte informace ďnebo školení od někoho V okolí. lnÍomujte se o
mÍďních předpisech a nebezpečÍch souvisejících s plavbou na člunu a/nebo dalšíml aktivitami na vodě'

TYÍo PoKYNY sl uloŽrE

lnstalace podlahoýých desek (Pouzé pÍo č. 65047' č. 65049)

Poznámka:

- Desky podlahy musí být sestaveny před tÍm, neŽ nafouknete trup.
_ Desky pod|ahy musí bý idénlifikáčnÍmi čísly nahoru'

- Po dokončení montéže zkontrclujte upevněni desek podlahy' Pokud nejsou désky upevněny a plocha rovná,

opakujte *shv6nÍ

Položká Ro'měr
Doporučoný
provozní tlak Maxlmálni zatížénÍ výkon moloru

65046 2.30m x 1.30m
(91'x51")

3.34psi
0.23baÍ

258 kg (568.8 lbs.)
2 dosDělí

2.25 kw (3 hp)

65064
2.70m x 1.37m

(106" x 57")
3.34psi
O 23hat

380 kg (837 lbs.)
3 dospělÍ 3.7 kw (5 hp)

6s047
2.80m x 1.52n

(í10" x 60')
3.34psi
o.23baí

480 kg (í058.2 lbg.)
3dospělí+1dlté 7.5 kw (í0 hp)

65049
3.30m x 1.62m

(130'x 64")
3.34psi
0.23bat

640 kg (1411 lbs.)
í1 '2 kw (15 hp)
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lnstalace nafukovacÍ podlahy (Poule pÍo ě. 65062' č. 65063)
1. zvolte hladké rovné místo, kde nejsu Žádné ostré předměty. opatmě vyjměte člun z obalu a roztáhněte jéj.
2' Prctáhněte základnÍ desku pod pásefi nafukovací podlahy. Poloáe nafukovacÍ podláhu na kýl a poté nafoukněto.

Nafouknutí

123'
OaČ1Al^@'@-@2'

0.23 bar
3.34 psi)

PoZNÁMKA: Neiprve nafouknéte postrannÍ komory na 80 %, poté dofoukněte m 1o0 %'

PozNÁa'KA: Pokud dojdo k nadměrnómu nafouknutí' stiskněte Vontil a uvolněte tak wduch na přiměřenou úrcveň a
vzduchový ventil pevné Žajistěte.

PoZNÁMKA: Tlakoměrje určen pouze k huštění a hodnota, ktorou udává' je pouze orientační. Tlakoměr nelze
jako přesný přístrcj'
Poznámky:

- Použlvéjte pouzé schválené pumpy Bestwaf'
- Nikdy nepoužIvejte vysokotlaké kompresry. Mohlo by dojít k přehuštění.

- Podhuštěni a přehuštění může způsobit riziko.

- Před použitlm člunu vždy zkontrolujte tlak nahuštónÍ.

- Při huštění na člunu nestůjte ani na něj nic ngpokládojte.

- Nikdy netevícjte kryt wduchového ventilu, kdyžje člun používán.

- Před pouŽilím člunu zkontrcluj{e' že je ventil pevně uzavřený'
Vložte záslepku do vypouštěcího ventilu na příčníku' (oBR. 7)

Instalace sedaček
Posuň|e *dačku do poŽadované polohy vložéním a ajistěte chlopněmi Vloženými do výřezů na sdač@ (oBR.8)

lnstalace pívěsného motoru
Po nafouknutl člunu a poloŽenÍ na vodu upevněte přívěsný motor na džák uprostřed zádi člunu'
Poznámkai

- Motor musí být vŽdy upevněn na příčníku'
_ správná anstalace a používání přÍvěsného motoru vizjeho příručka'

- Použití přÍliš silného motoru múŽe vést k váŽnému poranění' úmrtí € k poškození člunu'

\'yfukování

(-
-:-á\<*<,,4@

4>

-,@-i
skladování
't. Wměte vesla ze zámků.
Poznámka: Veškeré přlslušenství uloŽte pro přiští použití'
2' Čfun opátmě omyjt€ mýdlovou vodou.
Poznámkai NepoužíVejte a@ton' kyselé ani zásadité roáoky.
3' Na jemné otřéní všech povrchŮ použijte hadřlk'
Poznámka: Nesuše produK ná přímém slunci. Ňesuštg jej eleKrickými vys@šeči. DošIo by k poškozenl člunu a
zkÉcenÍ jeho životnosti'
4. Pokud ch@te člun výoukňout' otévřete wduchové vontily zatlačením a otočením, dokud ventily néŽústanou

otevřené. Všshny komory lrupu Vypouštěile najednou' aby ťak ve všeh klesl najednou' Předejte tak poškození
vnitřní konstrukce člunu.

5. Poté vypusťte ký|'
6. Čbn přeloŽe zepředu dozadu a výlačté z néj tak wduďl. zbÍék Educhu lz€ také vyčorpat wduchovým čerpad|em

NÁvoD K oPRAVĚ:
. z@la očistěte opEvované místo.
. Vyslňhněte záplatu vhodné velikosti.

Naneste lepidlo pouze na lep€nou oblas|'
. Pevně namáčkněte záplafu na dané místo a ťskněte ji po

dobu 30 sekund.
. Přéd naÍouknutlm ryčkejte í hodinu.

Registrace (Pouzé pro zákazníky z UsÁ'/Kanady)
Pokud potřebujete svou Ioď uregistrovat, pňpraúe si ldentifkační číslo trupu lodi a n&ev rrcdolu lodi a poté navštiúe
M'bestway@rp'@m, kde získáte své Pofuzgní o původu, nébo nám Mo údajo ašl6te na e_mailovou adresu
setuico@bestwaycorp.us

Turo PŘIRUČKU UoHoVÁVEJTE NABEZPEČNÉM MísTĚ' A PŘl PRoDEJl PLAVIoLAJl PŘEDEJTE NoVÉMU
MAJITELI

nenÍ součéstí sady na opravu kvůli pfupÉvnim
silikonové lepidlo lze zakoupittéměřv každém

Před $motnou opEvou si péčlfuě pňečtěte varovné
štÍtky a stdhě dodžujte pokyny uvedené na lopidle.

@
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omezená záruka výrobce společnosti BESTWAY@
Na produK, ktený jste zakoupili, se vztahuje omezená záruka. Společnost Bestwaf stojí za svou zárukou kvaliý a zaručuje, skrze záruku na výměnu produKu, Že váš
produkt bude bez \^ýrobních vad.
Pro uplatnění áruky je třeba odewdat tento Vyplněný formulář spolu s kopií účtenky na míďním centru poprodejní služeb společnosti Bestway. Před odesláním
iakýchkoli dokumentů kontaktujte centrum poprodejních sluŽeb Bestway. obdžíte kompletní pokyny, jak máte uplatnit reklamaci. společnost Bestwaf nevymění Žádné
produký, u ktsrých bylo shledáno zanedbání nebo pouŽití V rozporu s pokyny uvedenými v příručce pro majitele.
Záruka společnosti Bestway se vztahuje na výrobní vady, které byly zjištěny při rozbalovánÍ produktu nebo během používání produktu ve shodě s doporučeními
uŽivatelské příručky. záruka se \rztahuje pouze na produkty' které nebyly nijak upravovány žádnou třetí stranou. Produkt musí být skladován a je třeba s ním zacházet
ve shodě s technicl!ými doporučeními'
Na záruku se Vztahují následující omezení:
Záruka platí pro prvního Vlastníka, a pouze pokud je produkt používán pro běŽné rekreační aktivity, a ne\rztahuje se na produký, které jsou využívány k pronájmu nebo
ve školách. Pokud spoleěnost Bestway shledá produkt vadným, pokryje záruka pouze opravu nebo výměnu vadné části. Společnost Bestway nebude zodpovědná za
žádné náklady, ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti se árátou moŽnosti pouŽívat produkt. Tato záruka nekryje škody způsobené nevhodným použitím, zneuŽitÍm,
zanedbáním, běŽným opotřebením včetně, ale nejen poškození způsobeného nadměrnému Vystavení teplu, poškození způsobeného nesprávným zacházením a
skladováním, poškození způsobené Vlnami nebo přílivem, rozlomení desky způsobené pádem nebo nárazem v příboji nebo'poškozeď z jiných příčin, neŽ isou Vady
materiálu a zpracování.
Tento produK nesmÍ bý zatěžován většÍ vahou, neŽ je doporučené zatížení wrobce. Tato záruka bude zneplatněna v případě neschválených oprav, změn nebo úprav
jakékoli části vybavení.
Výměny a opravy neprodlužují platnost záruky. Datum počátku záruky je datum prodeje, kteý je uveden na originálu účtenky/kupní faKury.
Tento produkt je navžen Ve shodě se standardy pÍo dané použití. Jakékoli úpravy nebo změny jiné neŽ ty' které uvedl výrobce, mohou vést k Vážnému ohroŽení
uŽivatele a povedou ke zneplatnění záruky.

Kód poloŽky:

Vyobrazení majípouze ilustrační charakter' Bez měřítka.

opište čísto ClN, které je vyznačeno v blízkosti zádi ělunu čatelně napište kód položkyr:

číslo clN: Datum prodeje:

ADRESÁT oDDĚLENí SLUŽEB sPoLEčNosTl BESTWAYo DATUM:

číslo kódu zákaznika:'

FA)0E_MAIUTEL: Mz informace pro vaši zemi na zadní straně obalu nebo na naší webové stránce: www.bestwaycorp.com
Napište svoji úplnou adresu. Poznámka: Neúplná adresa můŽe vést ke zpoŽdění zásilek.
Společnost Bestway si whrazuje práVo poŽadovat platbu za opětovné zaslání nedoručených zásilek V případě' že se prokáže chyba na straně příjemce.

PouNNÝ Úoru - NAPIŠTĚ DoDAcÍADRESU

Jméno:

PSČ:

Země:

Mobil:

Adresa:

Prodejce:

Fax:

Město:

Telefon:

E-mail:

Popis problému

o Únit u'au.hu, popište přesně, ze které části ucházívzduch

Q 
'o,oz* 

i" neúplná, uveďe název chybějícího dílu nebo ProsÍm přiloŽe stÉnku s podrobnými informacemi o potřebných náhÍadních dílech

cll.)(Bc

fi"n

o ,,nu' prosÍm popište

DŮLEŽTÉ: PRoVEDENA BUDE VÝMĚNA PoUzE VADNÉ souČÁsTl, NE cELÉ SADY.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo výádat si fotografie vadných dílů nebo zaslání takov'ýchto dílů pro dalšÍ zkoušky.
Žádáme o Vyplnění úplných informací, abychom vám mohli co neilépe pomoci.

ČAsTÉ DoTMY, PŘÍRUČIť, VIDEAA NÁHRADNI DÍLY NALEZNETE NA NAŠlcH WEBoVÝoH STRÁNKÁoH
VlDEA MŮŽETE TAKÉ sHLÉDNoUT NA KANÁLU BESTWAY NAYoUTUBE: www.Voutube.com/user/Bestwayservice.
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