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VAROVÁNÍ! Pro zajištění vlastní bezpečnosti i pro zajištění bezpečnosti výrobku dbejte všech 
uvedených varování. Nedodržení bezpečnostních zásad může mít za následek poškození výrobku, 
vážná zranění nebo dokonce i smrt. 

OBECNÉ INFORMACE K PÁDLOVÁNÍ 

Manuál byl vytvořen za účelem snadnějšího a bezpečného použití paddleboardu (taktéž v textu 
označovaného zkratkou ISUP). Obsahuje popis výrobku včetně jeho vybavení. S obsahem manuálu 
se proto seznamte ještě před první plavbou. 

BEZPEČNOST 

Vodní sporty mohou být nebezpečné a mohou znamenat zátěž pro organismus. Uživatel by si měl 
uvědomit, že nesprávným použitím může být ohrožena jeho bezpečnost nebo zdraví. Proto dbejte 
všech předpisů a obecných bezpečnostních i plavebních zásad. 

Před vlastním použitím se seznamte se všemi výstrahami, které jsou uvedeny na přídi a zádi 
paddleboardu. 

POZNÁMKA: 

• Nevyhazujte pěnové kryty, které jsou u ploutví. 

• Pokud vypustíte vzduch a paddleboard složíte, doporučujeme je použít k ochraně ploutví před 
poškrábáním nebo ohnutím. 

• Pokud výrobek nepoužíváte, nevystavujte ploutve přílišnému tlaku. Mohlo by dojít k jejich 
deformaci. 

• Drobné ohybové deformace se dají odstranit. Použijte fén a ploutev opatrně nahřejte. Měla by 
se sama vrátit do původního tvaru. Stejně tak může napomoci sluneční teplo. 

  

VAROVNÉ ŠTÍTKY 

 

Závazná nařízení 

• Noste plovací vestu. 

• Seznamte se s manuálem. 

• Všechny komory řádně nahustěte. 

• Počet uživatelů, jeden dospělý. 

• Max. zátěž: dle údajů na konkrétní 
stránce. 

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

• Bezpečnostní vzdálenost od břehu 150 
m. 
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Zákazy 

• Nepožívejte v prudké vodě (kromě BT-
18RP). 

• Nepoužívejte ve vlnách. 

• Neplavte v proudech. 

• Nenechte se unášet větrem. 

• Nevhodné pro děti mladší 14 let. 

 

Upozornění/Nebezpečí/Varování 

• Pracovní tlak. 

• Neposkytuje ochranu před utonutím. 

 

Závazná nařízení 

• Pouze pro plavce. 

• Děti musí být pod dozorem. 

 

Sériové číslo výrobku 

• Č. položky 

• Informace o společnosti 
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SEZNAM ČÁSTÍ 

Obecné/ Vylepšené 

 

a(1-4) D-kroužky i(1-4) JOMBO 23.5” vysokotlaká pumpa 
s hadičkou, tlakoměrem a těsnícím 
kroužkem 

a(5-6) D-kroužky pro upevnění sedadla 
(pouze u Breeze, Vapor, 
Perspective, Thrive) 

j-1 Střední násuvná ploutev 

b Úchyt kamery (kromě Perspective) k-1 Boční ploutev (Breeze, Vapor, Super 
Trip) 

c Transportní madlo I Popruhy pro úchyt nákladu 

d Široká EVA vrstva pro pohodlí a 
snadný úchop 

m Sada na opravu 

e Sklopná podložka (u vylepšených) n Klíč 

f Nerezový D-kroužek pro upevnění 
bezpečnostního lana (není u všech) 

o Roztažný držák kamery (u limitovaných 
modelů) 

g-1 Vysokotlaký zapuštěný ventil pro 
snadné a rychlé nahuštění nebo 
vypuštění 

p Adaptér ventilu 

h Batoh q iSUP pádlo (všechny iSUP, Drift, Peace 
pouze) 
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PADDLEBOARD RAPID RIVER 

 

j-2 Ploutev pro peřejovitou vodu 

k-2 Zadní ploutev 

SPECIÁLNÍ PADDLEBOARDY 

PADDLEBOARD DRIFT FISHING 

 

a(7-8) D-kroužky pro uchycení rybářského 
boxu 

t Držák pádla. 

g(2-3) Boční komory s tlakem do 3 psi u Popruhy 

r(1-2) Držák udice v Držák udice 

s Standardní chladnička se zvýšeným 
sedadlem. 
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PADDLEBOARD PERSPECTIVE TRAINING 

 

g(4-5) Boční komory s tlakem do 5 psi 

PADDLEBOARD PEACE YOGA 

 

w Palubní popruh 

PADDLEBOARD MEGA GROUP 

 

x Transportní vak 
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SPECIFIKACE 
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POKYNY K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI 

1) Vyndejte paddleboard z obalu. 

Pro rozložení si zvolte rovnou a čistou plochu. 

 

2) Montáž boční ploutve. Před nahustěním, vložte dvoustrannou ploutev (Breeze, Vapor, Super 
Trip). 

Nasunutí centrální ploutve: Po nafouknutí paddleboardu, zasuňte velkou centrální ploutev do 
základny a zajistěte kolíkem. 

 

3) Hustění 

• Připojte tlakoměr s hadičkou ke konektoru pumpy a řádně zajistěte. 

• Odšroubujte krytku ventilku, stlačte knoflík a otočte ve směru hodinových ručiček. 
Ujistěte se, že je ventil v otevřené poloze. 

• Zahajte pumpování vzduchu do tělesa paddleboardu postupným stlačováním a 
vytahováním madla pumpy až do požadovaného tlaku. 

• DOPORUČENÍ: Pokud by hřídel pumpy začala vrzat nebo drhnout, naneste na ni 
vrstvu silikonu. 

 

VAROVÁNÍ: Min. 12 psi pro vlastní ISUP použití (kromě modelu Mega) a max. 15 psi. Nehustěte nad 
limit 15 psi (8 psi pro Mega, 18 psi pro Rapid). Porušení může vést k zamítnutí uznání záruky. 

Rady: 

• Po 2 až 3 dnech může dojít k poklesu tlaku díky teplotním výkyvům. V tomto případě 
dohustěte. 

• Před delší plavbou nechte výrobek nafouknutý alespoň 24 hodin, abyste se ujistili, že 
neuchází vzduch. Pokud by došlo k úniku vzduchu, řiďte se dle pokynů ohledně detekce 
poškození a možné opravy. 
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• Nehustěte paddleboard nad požadovanou mez. Adekvátní je tlak 15 psi. Dostatečné 
nahuštění můžete ověřit zatlačením na povrch trupu paddleboardu nebo na jeho komory. 

• Tlak při pumpování nesmí být nadlimitní a paddleboard musí být chráněn před přímým 
sluncem. Pokud hodláte výrobek umístit do teplejšího prostředí, je nutné odpustit trochu 
vzduchu kvůli vzduchové roztažnosti v teplejších podmínkách. Plavba ve studenější vodě 
může zapříčinit drobný úbytek tlaku. Proto mějte pumpu vždy u sebe. 

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A SKLADOVÁNÍ 

Výrobce použil prvotřídní tkaninu jako ochranu před ultra-fialovým zářením. Nicméně, aby se předešlo 
ztrátě pružnosti a ztrátě barev, je nutno výrobek chránit před nepřízní počasí a před přímým sluncem. 
Dbejte proto níže uvedených zásad. 

• Před uskladněním vypusťte vzduch a kompletně vysušte, aby se předešlo nepřirozenému 
kroucení materiálu. 

• Pokud byl výrobek použit v mořské vodě, je nutno ho omýt čistou vodou. 

• Nepoužívejte chemická čistidla nebo příliš agresivní prostředky. Většina nečistot se dá smýt 
vodou a jemným mýdlem. 

• Výrobek se dá skladovat v nafouknutém i vyfouknutém stavu. Pokud ho skladujete ve 
vyfouklém stavu, doporučuje se použít dodaný ochranný vak. 

• Pokud výrobek skladujete venku, zvedněte ho nad zem a přikryjte potahem, aby se předešlo 
kontaktu s přímým sluncem. 

• Zavěšování paddleboardu se nedoporučuje. 

• Neskladujte v extrémních podmínkách (tj. nad 66°C/150°F nebo pod -23°C/10°F). 

• Skladujte pouze na suchém a čistém místě. 

Vyfouknutí vzduchu 

• Odstraňte zbytky vody a nečistot z oblasti ventilu. 

• Pomalu stlačte kolíček ventilku a nechte vzduch unikat. Únik se nejprve projeví silnějším 
zvukovým efektem, který ale brzy pomine. Jakmile vzduch odejde, stlačte kolíček plně dolů a 
pootočte jím ve směru hodinových ručiček. Tím se zajistí v poloze OPEN/OTEVŘENO. 

 

Složení paddleboardu 

• Řiďte se uvedeným schématem. 

• POZNÁMKA: Neohýbejte sklopnou podložku, aby nedošlo k poškození produktu. 
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Vak 

• Je vhodný pro uskladnění a přenos paddleboardu. 

• Boční kapsy pojmou pumpu a pádlo. 

 

VENTIL, TĚSNÍCÍ PODLOŽKA, ÚNIK VZDUCHU 

Pří úniku vzduchu od ventilku 

a) Pomocí klíče rozeberte ventilek a ověřte jeho neporušenost. 

b) Odchylky v poloze ventilku: 

i. Nalezněte správnou pozici ventilku. 

ii. Odstraňte extra tenké zakončení. 

iii. Použijte kroužek se speciálním těsněním. 

iv. Položte ventilek zpět na místo a prověřte správnost tlaku vzduchu. 

c) Pokud nejsou detekovány odchylky 

i. Zkontrolujte čistotu vnitřních závitů. 

ii. Namontujte ventil zpět. 

iii. Nahustěte výrobek tak, aby byl povrch rovný. 

iv. Ventilek řádně utáhněte a nahustěte na správný tlak. 
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Při úniku vzduchu zevnitř ventilku 

• Demontujte ventilek a prověřte jeho správnost. 

• Demontujte těsnění a vše řádně očistěte. 

• Dejte ventilek zpět. 

• Nahustěte tak, aby byl povrch rovný. 

• Utáhněte ventilek a prověřte správnost vnitřního tlaku. 

• POZNÁMKA: Použijte klíč a jemně zatlačte rukou na vrchní část. 

 

INDIKACE DEFEKTU A JEHO OPRAVA 

Únik vzduchu skrze ventilek se vyskytuje velmi zřídka. Pokud by k tomu došlo, dá se pořídit náhradní 
ventilek. Pro určení porušeného místa stačí směs vody a mýdla. Tu nastříkejte na povrch a pozorujte, 
kde vznikají bubliny. Znovu prověřte pozici a neporušenost ventilku. Pokud je ventilek v pořádku a 
vzduch přesto uchází, došlo pravděpodobně k defektu. 

Poškození malého rozsahu se dá odstranit poměrně rychle a trvale. Nastříkejte roztok a označte si 
místo, kde vznikají bubliny. 

 

• Defekt menší než 1/8“ se dá opravit i bez použití náplasti. Vyfoukněte paddleboard a 
očistěte porušené místo. Naneste trochu lepidla pro zakrytí otvoru a nechte schnout 
alespoň 12 hodin. 

• Vystřihněte si dostatečně velký kousek opravného materiálu, který musí mít přesah 
alespoň 1,5 cm (1/2“) a zaoblete jeho rohy. 

• Na spodní stranu záplaty a kolem porušeného místa naneste lepidlo. Není nutné 
dávat příliš mnoho lepidla. 

• Počkejte 2-4 minuty, aby se lepidlo stalo tažným. Potom postupujte od jednoho rohu 
směrem ven a přiložte záplatu opatrně, ale zároveň s potřebnou silou. Poté celou 
plochu náplasti silně přitlačte k ploše paddleboardu. Nechte schnout alespoň 12 hodin 
před dalším použitím. 
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PÁDLO 

Zásady správného pádlování 

 

• Zaujměte pohodlnou polohu s nohama rozkročenýma zhruba na úroveň ramen. Pokrčte 
kolena a uvolněte se. Ramena směřujte vzad a dívejte se vpřed. 

• Úchop: jednu ruko položte na vrchol madla a druhou dejte níže, zhruba 61 cm (24“) dolů na 
tělo pádla. Pokrčte mírně paže a pohodlně pádlujte. 

• Pro zabočení vlevo přeneste zátěž na pravou stranu paddleboardu. Pro zabočení vpravo zase 
na levou stranu paddleboardu. 

• Po použití nechte pádlo vždy pořádně vyschnout, aby se zachovala jeho životnost. 

 

SPORTS II B0302518 

Nastavitelné hliníkové pádlo 

DUAL-TECH B0302127P 

2v1 a kajakové pádlo 

STANDARD B0302519 

Nastavitelné hliníkové pádlo 

CARBON GUIDE B0302520 

Uhlíkové a laminátové pádlo 

CARBON PRO B0302521 

Uhlíkové pádlo 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Demontovatelné sedadlo – kompatibilní pouze s typy Breeze/Vapor/Thrive/Perspective. 
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Cívkový popruh 8´/7 mm 

 

Super 12V ISUP pumpa pro paddleboardy a vodní sporty 

 

Obsah montážního balíčku pro instalaci kamery 

1) Úchyt 

2) Adaptér 

3) Podpůrná spojovací tyč 

4) Otočný zámek pro zajištění úchytu 

5) Základna s otočnou hlavicí (u některých modelů je již předsestavena) 

Kamera se dá uchytit pomocí adaptéru. Zajistěte ji pomocí šroubu. 

 



15 

 

Nafukovací adaptér 

Připojte a utáhněte hlavici kompresoru nebo pumpy pomocí ventilu Schrader. Do vysokotlakého 
ventilku vložte adaptér a otáčením zajistěte. 

 

VAROVÁNÍ: Tento výrobek je v souladu s normami, které ošetřují specifické použití produktu. 
Neprovádějte tedy žádné modifikace výrobku, kromě těch povolených, aby nedošlo k ohrožení vašeho 
zdraví, života nebo k porušení podmínek záruky. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 
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• zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

• neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahy 

• nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  
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