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VAROVANIE! Pre zaistenie vlastnej bezpečnosti, aj pre zaistenie bezpečnosti výrobku, dbajte 
všetkých uvedených varovaní. Nedodržiavanie bezpečnostných zásad môže mať za následok 
poškodenie výrobku, vážne zranenia alebo dokonca aj smrť. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PÁDLOVANIU 

Manuál bol vytvorený za účelom ľahšieho a bezpečného použitia paddleboardu (taktiež v texte 
označovaného skratkou ISUP). 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. Užívateľ by si mal 
uvedomiť, že nesprávnym použitím môže byť ohrozená jeho bezpečnosť alebo zdravie. Preto dbajte 
všetkých predpisov a všeobecných bezpečnostných aj plavebných zásad. 

Pred vlastným použitím sa oboznámte so všetkými výstrahami, ktoré sú uvedené na prednej a zadnej 
časti paddleboardu. 

POZNÁMKA: 

• Nevyhadzujte penové kryty, ktoré sú pri plutvách. 

• Ak vypustíte vzduch a paddleboard zložíte, odporúčame ich použiť na ochranu plutiev pred 
poškriabaním alebo ohnutím. 

• Pokiaľ výrobok nepoužívate, nevystavujte plutvy prílišnému tlaku. Mohlo by dôjsť k ich 
deformácii. 

• Drobné ohybové deformácie sa dajú odstrániť. Použite fén a plutvu opatrne nahrejte. Mala by 
sa sama vrátiť do pôvodného tvaru. Rovnako tak môže napomôcť slnečné teplo. 

  

VAROVNÉ ŠTÍTKY 

 

Záväzné nariadenia 

• Noste plávaciu vestu. 

• Zoznámte sa s manuálom. 

• Všetky komory riadne nahustite. 

• Počet užívateľov, jeden dospelý. 

• Max. záťaž: podľa údajov na konkrétnej 
stránke. 

• Napr. Fusion BT-18FUP: 140 kg (308 lb) 

• Bezpečnostná vzdialenosť od brehu 150 
m. 
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Zákazy 

• Nepoužívajte na divokej vode (okrem BT-
18RP). 

• Nepoužívajte pri vlnobití. 

• Nepoužívajte pri prúdoch idúcich od 
pobrežia. 

• Nepoužívajte pri vetre vanúcom z 
pobrežia. 

• Nepoužívajte pre deti vo veku 14 rokov a 
mladšie. 

 

Upozornenie/Nebezpečenstvo/Varovanie 

• Návrhový prevádzkový tlak. 

• Nechráni pred utopením. 

 

Príkazové nariadenia 

• Iba pre plavcov. 

• Vždy zaistiť dohľad nad deťmi vo vode. 

 

Sériové číslo výrobku 

• Č. položky 

• Informácie o spoločnosti 

ZOZNAM ČASTÍ 

Všeobecné/Vylepšené 
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a(1-4) D-krúžky i(1-4) 
JOMBO 23.5” vysokotlaková pumpa s 
hadičkou, tlakomerom a tesniacim 
krúžkom 

a(5-6) 
D-krúžky pre upevnenie sedadla (iba 
pri Breeze, Vapor, Perspective, 
Thrive) 

j-1 Stredná zásuvná plutva 

b Úchyt kamery (okrem Perspective) k-1 
Bočná plutva (Breeze, Vapor, Super 
Trip) 

c Transportné držadlo I Popruhy pre úchyt nákladu 

d 
Široká EVA vrstva pre pohodlie a 
ľahký úchop 

m Sada na opravu 

e Sklopná podložka (pri vylepšených) n Kľúč 

f 
Nerezový D-krúžok pre upevnenie 
bezpečnostného lana (nie je pri 
všetkých) 

o 
Rozťažný držiak kamery (pri 
limitovaných modeloch) 

g-1 
Vysokotlakový zapustený ventil pre 
jednoduché a rýchle nahustenie 
alebo vypustenie 

p Adaptér ventila 

h Batoh q 
iSUP pádlo (všetky iSUP, Drift, Peace 
iba) 

PADDLEBOARD RAPID RIVER 

 

j-2 Plutva pre vodu s perejami 

k-2 Zadná plutva 
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ŠPECIÁLNE PADDLEBOARDY 

PADDLEBOARD DRIFT FISHING 

 

a(7-8) D-krúžky pre uchytenie rybárskeho boxu t Držiak pádla. 

g(2-3) Bočné komory s tlakom do 3 psi u Popruhy 

r(1-2) Držiak udice v Držiak udice 

s Štandardná chladnička so zvýšeným sedadlom.   

 

PADDLEBOARD PERSPECTIVE TRAINING 

 

g(4-5) Bočné komory s tlakom do 5 psi 
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PADDLEBOARD PEACE YOGA 

 

w Palubný popruh 

PADDLEBOARD MEGA GROUP 

 

x Transportný vak 
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ŠPECIFIKÁCIE 
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POKYNY K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI 

1) Vyberte paddleboard z obalu. 

Pre rozloženie si zvoľte rovnú a čistú plochu. 

 

2) Montáž bočnej plutvy. Pred nahustením vložte dvojstrannú plutvu (Breeze, Vapor, Super Trip). 

Nasunutie centrálnej plutvy: Po nafúknutí paddleboardu, zasuňte veľkú centrálnu plutvu do 
základne a zaistite kolíkom. 

 

3) Hustenie 

• Pripojte tlakomer s hadičkou ku konektoru pumpy a riadne zaistite. 

• Odskrutkujte krytku ventila, stlačte gombík a otočte v smere hodinových ručičiek. 
Uistite sa, že je ventil v otvorenej polohe. 

• Začnite pumpovanie vzduchu do telesa paddleboardu postupným stláčaním a 
vyťahovaním držadla pumpy až do požadovaného tlaku. 

• ODPORUČENIE: Ak by hriadeľ pumpy začal vŕzgať alebo drhnúť, naneste naň vrstvu 
silikónu. 

 

VAROVANIE: Min. 12 psi pre vlastné ISUP použitie (okrem modelu Mega) a max. 15 psi. Nehustite 
nad limit 15 psi (8 psi pre Mega, 18 psi pre Rapid). Porušenie môže viesť k zamietnutiu uznania 
záruky. 

Rady: 

• Po 2 až 3 dňoch môže dôjsť k poklesu tlaku vďaka teplotným výkyvom. V tomto prípade 
dohustite. 
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• Pred dlhšou plavbou nechajte výrobok nafúknutý aspoň 24 hodín, aby ste sa uistili, že neuniká 
vzduch. Ak by došlo k úniku vzduchu, riaďte sa podľa pokynov ohľadom detekcie poškodenia 
a možnej opravy. 

• Nehustite paddleboard nad požadovanú hranicu. Adekvátny je tlak 15 psi. Dostatočné 
nahustenie môžete overiť zatlačením na povrch trupu paddleboardu alebo na jeho komory. 

• Tlak pri pumpovaní nesmie byť nadlimitný a paddleboard musí byť chránený pred priamym 
slnkom. Pokiaľ hodláte výrobok umiestniť do teplejšieho prostredia, je nutné odpustiť trochu 
vzduchu kvôli vzduchovej rozťažnosti v teplejších podmienkach. Plavba v studenšej vode 
môže zapríčiniť drobný úbytok tlaku. Preto majte pumpu vždy pri sebe. 

NÁVOD K ÚDRŽBE A SKLADOVANIU 

Výrobca použil prvotriednu tkaninu ako ochranu pred ultra-fialovým žiarením. Avšak, aby sa predišlo 
strate pružnosti a strate farieb, je nutné výrobok chrániť pred nepriazňou počasia a pred priamym 
slnkom. Dbajte preto nižšie uvedených zásad. 

• Pred uskladnením vypustite vzduch a kompletne vysušte, aby sa predišlo neprirodzenému 
krúteniu materiálu. 

• Ak bol výrobok použitý v morskej vode, je nutné ho umyť čistou vodou. 

• Nepoužívajte chemické čistidlá alebo príliš agresívne prostriedky. Väčšina nečistôt sa dá zmyť 
vodou a jemným mydlom. 

• Výrobok sa dá skladovať v nafúknutom aj vyfúknutom stave. Pokiaľ ho skladujete vo 
vyfúknutom stave, odporúča sa použiť dodaný ochranný vak. 

• Pokiaľ výrobok skladujete vonku, zdvihnite ho nad zem a prikryte poťahom, aby sa predišlo 
kontaktu s priamym slnkom. 

• Zavesovanie paddleboardu sa neodporúča. 

• Neskladujte v extrémnych podmienkach (nad 66 °C/150 °F alebo pod -23 °C/10 °F). 

• Skladujte iba na suchom a čistom mieste. 

Vypustenie vzduchu 

• Odstráňte zvyšky vody a nečistôt z oblasti ventila. 

• Pomaly stlačte kolíček ventilu a nechajte vzduch unikať. Únik sa najprv prejaví silnejším 
zvukovým efektom, ktorý ale čoskoro pominie. Akonáhle vzduch odíde, stlačte kolíček plne 
dole a pootočte ním v smere hodinových ručičiek. Tým sa zaistí v polohe OPEN/OTVORENÉ. 

 

Zloženie paddleboardu 

• Riaďte sa uvedenou schémou. 

• POZNÁMKA: Neohýbajte sklopnú podložku, aby nedošlo k poškodeniu produktu. 
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Vak 

• Je vhodný pre uskladnenie a prenos paddleboardu. 

• Bočné kapsy pojmú pumpu a pádlo. 

 

VENTIL, TESNIACA PODLOŽKA, ÚNIK VZDUCHU 

Pri úniku vzduchu od ventilu 

a) Pomocou kľúča rozoberte ventil a overte jeho neporušenosť. 

b) Odchýlky v polohe ventilu: 

i. Nájdite správnu pozíciu ventilčeka. 

ii. Odstráňte extra tenké zakončenie. 

iii. Použite krúžok so špeciálnym tesnením. 

iv. Položte ventil späť na miesto a preverte správnosť tlaku vzduchu. 

c) Ak nie sú detegované odchýlky 

i. Skontrolujte čistotu vnútorných závitov. 

ii. Namontujte ventil späť. 

iii. Nahustite výrobok tak, aby bol povrch rovný. 

iv. Ventilček riadne utiahnite a nahustite na správny tlak. 
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Pri úniku vzduchu zvnútra ventilu 

• Demontujte ventil a preverte jeho správnosť. 

• Demontujte tesnenie a všetko riadne očistite. 

• Dajte ventil späť. 

• Nahustite tak, aby bol povrch rovný. 

• Utiahnite ventil a preverte správnosť vnútorného tlaku. 

• POZNÁMKA: Použite kľúč a jemne zatlačte rukou na vrchnú časť. 

 

INDIKÁCIA DEFEKTU A JEHO OPRAVA 

Únik vzduchu cez ventil sa vyskytuje veľmi zriedka. Ak by k tomu došlo, dá sa zaobstarať náhradný 
ventil. Pre určenie porušeného miesta stačí zmes vody a mydla. Tú nastriekajte na povrch a pozorujte, 
kde vznikajú bubliny. Znovu preverte pozíciu a neporušenosť ventilu. Pokiaľ je ventil v poriadku a 
vzduch napriek tomu uchádza, došlo pravdepodobne k defektu. 

Poškodenie malého rozsahu sa dá odstrániť pomerne rýchlo a trvalo. Nastriekajte roztok a označte si 
miesto, kde vznikajú bubliny. 

 

• Defekt menší ako 1/8" sa dá opraviť aj bez použitia náplasti. Vyfúknite paddleboard a 
očistite porušené miesto. Naneste trochu lepidla pre zakrytie otvoru a nechajte schnúť 
aspoň 12 hodín. 

• Vystrihnite si dostatočne veľký kúsok opravného materiálu, ktorý musí mať presah aspoň 
1,5 cm (1/2") a zaoblite jeho rohy. 

• Na spodnú stranu záplaty a okolo porušeného miesta naneste lepidlo. Nie je nutné dávať 
príliš veľa lepidla. 

• Počkajte 2 – 4 minúty, aby sa lepidlo stalo ťažným. Potom postupujte od jedného rohu 
smerom von a priložte záplatu opatrne, ale zároveň s potrebnou silou. Potom celú plochu 
náplasti silne pritlačte k ploche paddleboardu. Nechajte schnúť aspoň 12 hodín pred 
ďalším použitím. 
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PÁDLO 

Zásady správneho pádlovania 

 

• Zaujmite pohodlnú polohu s nohami rozkročenými zhruba na úroveň ramien. Pokrčte kolená a 
uvoľnite sa. Ramená smerujte vzad a pozerajte sa vpred. 

• Úchop: jednu ruku položte na vrchol držadla a druhú dajte nižšie, približne 61 cm (24") dole na 
telo pádla. Pokrčte mierne paže a pohodlne pádlujte. 

• Pre zabočenie vľavo preneste záťaž na pravú stranu paddleboardu. Pre zabočenie vpravo 
zase na ľavú stranu paddleboardu. 

• Po použití nechajte pádlo vždy poriadne vyschnúť, aby sa zachovala jeho životnosť. 

 

SPORTS II B0302518 

Nastaviteľné hliníkové pádlo 

DUAL-TECH B0302127P 

2v1 a kajakové pádlo 

STANDARD B0302519 

Nastaviteľné hliníkové pádlo 

CARBON GUIDE B0302520 

Uhlíkové a laminátové pádlo 

CARBON PRO B0302521 

Uhlíkové pádlo 

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

Demontovateľné sedadlo – kompatibilné iba s typmi Breeze/Vapor/Thrive/Perspective. 
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Cievkový popruh 8´/7 mm 

 

Super 12V ISUP pumpa pre paddleboardy a vodné športy 

 

Obsah montážneho balíčka pre inštaláciu kamery 

1) Úchyt 

2) Adaptér 

3) Podporná spojovacia tyč 

4) Otočný zámok pre zaistenie úchytu 

5) Základňa s otočnou hlavicou (pri niektorých modeloch je už predmontovaná) 

Kamera sa dá uchytiť pomocou adaptéra. Zaistite ju pomocou skrutiek. 
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Nafukovací adaptér 

Pripojte a utiahnite hlavicu kompresora alebo pumpy pomocou ventila Schrader. Do vysokotlakového 
ventilu vložte adaptér a otáčaním zaistite. 

 

VAROVANIE: Tento výrobok je v súlade s normami, ktoré ošetrujú špecifické použitie produktu. 
Nerobte teda žiadne modifikácie výrobku, okrem tých povolených, aby nedošlo k ohrozeniu Vášho 
zdravia, života alebo k porušeniu podmienok záruky. 

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:  

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.  

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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 užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodbornou repasiou 

• 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. 

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.  
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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.  

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 


