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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

VAROVANIE! Pre zaistenie vlastnej bezpečnosti i pre zaistenie bezpečnosti výrobku dbajte na všetky 
uvedené varovania. Nedodržanie bezpečnostných zásad môže mať za následok poškodenie výrobku, 
vážne zranenie alebo dokonca i smrť. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PÁDLOVANIU 

Manuál bol vytvorený za účelom jednoduchého a bezpečného použitia paddleboardu. Obsahuje popis 
výrobku vrátane jeho vybavenia. S obsahom manuálu sa preto zoznámte ešte pred prvou plavbou. 

BEZPEČNOSŤ 

Vodné športy môžu byť nebezpečné a môžu znamenať záťaž pre organizmus. Používateľ by si mal 
uvedomiť, že nesprávnym použitím môže byť ohrozená jeho bezpečnosť alebo zdravie. Preto dbajte 
na všetky predpisy a všeobecné bezpečnostné i plavebné zásady. 

Záväzné nariadenia: 

• Noste plávaciu vestu. 

• Zoznámte sa s manuálom. 

• Všetky komory riadne nahustite. 

• Počet používateľov: jeden dospelý. 

Bezpečnostná vzdialenosť od brehu 150 m. 

Zákazy: 

• Nepoužívajte v prudkej vode.  

• Nepoužívajte vo vlnách. 

• Neplávajte v prúdoch. 

• Nenechajte sa unášať vetrom. 

Nevhodné pre deti mladšie ako 14 rokov. 

Upozornenie/Nebezpečenstvo/Varovanie 

• Pracovný tlak. 

Neposkytuje ochranu pred utopením. 

Záväzné nariadenie 

• Iba pre plavca. 

Deti musia byť pod dozorom. 
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ZOZNAM ČASTÍ 

 

A D-krúžky I Odnímateľná stredná plutva 

B Gumové laná pre úchyt príslušenstva J Bezpečnostné lano 

C Dvojkomorové ventily K Pumpa 

D Rukoväť  L Batoh na príslušenstvo 

E EVA protišmyková podložka  M Súprava pre opravy 

F 
Krokodílí vzor na zadnej časti (nie je 
súčasťou pre Lunar a Mercury)  

N Stredná plutva 

G D-krúžok pre remeň O Nastaviteľné pádlo 

H 
D-krúžok (nie je súčasťou pre Lunar a 
Mercury) 

  

 



 

5 

 

POUŽITIE 

1. Paddleboard do vody neste za rukoväť umiestenú v strede paddleboardu.  

 

2. Potom si kľaknite na paddleboard, kolená majte na pravej a ľavej strane od rukoväte. Získajte 
stabilitu.  

 

3. Akonáhle sa cítite istejší, uchopte pádlo a začnite pomaly pádlovať na kolenách.  

 

4. Aby ste sa postavili, dajte pádlo horizontálne proti paddleboardu pre väčšiu stabilitu a 
postupne sa postavte. Chodidlá umiestnite do stredu okolo rukoväte, rozkročte sa asi do šírky 
ramien. Ponorte pádlo do vody, aby ste zastavili pohyb.  
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5. Začnite pádlovať, koniec musí byť ohnutý dopredu, smerom k čelu paddleboardu. Meňte 
stranu pádlovania každých 3 – 5 ťahov.  

 

6. Pre zmenu smeru vykonávajte dlhé ťahy na jednej strane tak, aby sa čelo paddleboardu 
otáčalo požadovaným smerom. 

Viac pokročilí používatelia môžu jednu nohu umiestiť na zadnú stranu paddleboardu a zvýšiť 
tým ostrosť otočky.  
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PRÍPRAVA PADDLEBOARDU 

1. Vybaľte všetko príslušenstvo ideálne na rovný povrch a trávu.  

 

2. Skontrolujte ventily, musia smerovať nahor. Ventily musia byť pre nafúknutie otvorené. Pre 
otvorenie ventilov odskrutkujte viečko, zatlačte ho ľahko a otáčajte do oboch smerov dokiaľ 
nenájdete istiaci uzáver.  

 

3. Uistite sa, že ako prvú nafukujete vnútornú komoru a až potom vonkajšiu.  

 

4. Potom pripevnite pumpu. Pumpu pripevníte tým, že ju zaskrutkujete proti smeru hodinových 
ručičiek.  
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5. Aztron pumpa je dvojčinná. Pokiaľ máte pripevnený Vzduchový ventil. Pokiaľ ventil odoberiete 
bude pumpa jednočinná.  

 

6. Nafúknite Váš paddleboard. Najskôr začnite s dvojčinným nastavením pumpy, potom môžete 
pumpu upraviť na jednočinnú, pokiaľ bude nafukovanie namáhavé. Uistite sa, že sú obe 
pumpy plne nafúknuté.  

 

7. Na pumpe je zobrazený tlak. Maximálny tlak je 15 psi, nenafukujte paddleboard viacej ako je 
zelená zóna. Nafúkanie paddleboardu do červenej zóny vedie k zrušeniu záruky.  

 

8. Umiestite viečka na ventily.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

9. Pripevnenie plutvy. Pre pripevnenie plutvy otočte paddleboard. Zasuňte plutvu do držiaka 
plutvy. Skontrolujte riadne umiestenie.  

 

10. Pripevnite i menšiu plutvu.  

 

11. Spojte 3-dielne hliníkové pádlo. List pádla pripevníte časťou s dierkou.    

 

12. Nastaviteľná časť pádla sa pripojí k druhej časti už k zostavenému listu pádla. Dĺžka môže byť 
nastavená podľa výšky a potreby používateľa.  
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VYFÚKNUTIE A SKLADOVANIE 

1. Najskôr odstráňte vodu a ďalšie nečistoty okolo ventilu.  

 

2. Pomaly zatlačte ventil dolu a vypustite vzduch. Akonáhle sa vypúšťanie vzduchu ustáli, stlačte 
ventil až na doraz a otočte v smere hodinových ručičiek do otvorenej pozície.  

 

3. Poskladajte paddleboard a uložte ho do vaku.  
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OPRAVA 

POŠKODENIE VENTILA 

1. Pomocou kľúča odmontujte ventil a skontrolujte jeho pozíciu.  

 

2. Pokiaľ je ventil vychýlený, upravte jeho pozíciu.  

 

3. Pokiaľ presahuje okraj, opatrne ho odstrihnite.  

 

4. Umiestite tesniaci krúžok nahor.  
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5. Potom znovu pripevnite ventil.  

 

6. Nafúknite paddleboard na požadovanú hodnotu.  

 

7. Pokiaľ je ventil v správnej pozícii. Pomocou kľúča ventil vyberte.  

 

8. Očistite závit.  

 

9. Znovu pripevnite ventil a nafúknite paddleboard na požadovanú hodnotu.  
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OPRAVA POŠKODENÉHO PLÁŠŤA 

1. Pre opravu potrebujete opravnú súpravu (súčasťou balenia), nožnice a brúsny papier (nie sú 
súčasťou balenia).  

 

2. Vystrihnite kus záplaty pre zakrytie diery. Záplata by mala byť minimálne o 2 cm dlhšia na 
každej strane ako je diera.  

 

3. Oblasť okolo diery a záplatu ľahko otrite brúsnym papierom. To zlepší efektivitu lepidla.  

 

4. Na drsnejšiu stranu záplaty a na paddleboard aplikujte lepidlo. 

VAROVANIE: Neaplikujte príliš veľa lepidla, na záplatu aplikujte iba tenkú vrstvu lepidla. Po 
aplikácii lepidla, nechajte lepidlo schnúť cca 5 min.  
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5. Potom prilepte záplatu na paddleboard. Záplatu trite prstami alebo kúskom tvrdého plastu, tak 
aby sa riadne prilepila.  

 

6. Nechajte schnúť minimálne 12 hodín pred ďalším použitím.  

 

OPRAVA PROTIŠMYKOVEJ PODLOŽKY 

1. Pre opravu potrebujete opravnú súpravu (súčasťou balenia), nožnice a brúsny papier (nie sú 
súčasťou balenia).  

 

2. Oblasť kde sa podložka odlepila otrite brúsnym papierom. To zlepší efektivitu lepidla. Aplikujte 
lepidlo na paddleboard i na podložku.  

VAROVANIE: Neaplikujte príliš veľa lepidla, na záplatu aplikujte iba tenkú vrstvu lepidla. Po 
aplikácii lepidla, nechajte lepidlo schnúť cca 5 min.  
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3. Potom prilepte podložku k paddleboardu. Záplatu trite prstami alebo kúskom tvrdého plastu, 
tak, aby sa riadne prilepila.  

 

4. Nechajte schnúť minimálne 12 hodín pred ďalším použitím.  

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola  ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

 

 

Adresa predajní:  
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1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, 
pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 


