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NÁVOD NA POUŽITÍ – CZ 

 

BT-88578 Nafukovací kajak Aqua Marina Velocity 

BT-88580 Nafukovací kajak Aqua Marina Savanna 
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Děkujeme vám za zakoupení produktu řady Aqua Marina 

 

Tyto kajaky jsou určeny pro sportovní a rekreační využití při aktivitách s přáteli či rodinou, obsahují bohatou 

funkční výbavu a zajišťují mimořádnou stabilitu a bezpečnost. Tento manuál vám pomůže zajistit dlouhodobě 

bezpečné a příjemné používání produktu Aqua Marina®. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Bezpečnost 

Plavba po vodě může být nebezpečná a fyzicky náročná. Uživatelé tohoto produktu by si měli uvědomit, že při 

takovýchto aktivitách hrozí vznik vážného či smrtelného zranění. Proto se obeznamte se všemi místními 

předpisy vztahujícími se na takové aktivity a dbejte vždy mimořádné opatrnosti. 

Certifikát výrobce 

Kanoe a kajaky AM podléhají normě EN 15649-1/2/7 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). 

Doporučení výrobce 

Počet osob ani zatížení nesmí nikdy překročit hranici uvedenou na plavidle. 

Najděte štítek na plavidle a seznamte se s hodnotami uvedenými pro daný typ plavidla. 

Bezpečnostní pokyny a upozornění 

Je povinností majitele pečlivě si prostudovat celý manuál a obeznámit všechny uživatele o zásadách bezpečného 

provozu výrobku. 

 Manuál si uschovejte pro případ další potřeby. 

 Dohledejte si všechny dostupné instrukce k používání daného typu plavidla. 

 Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu, včetně kapacitních údajů uvedených na štítku 

plavidla. 

 Nerovnoměrné rozmístění osob nebo nákladu snižuje bezpečnost. 

 Vždy používejte certifikovanou záchrannou výbavu (plovací vesta/záchranný kruh). Doporučujeme 

používat ochrannou helmu. 

 Výrobek nepoužívejte za silného větru, v silném proudu, na otevřených vodních plochách nebo při 

nepříznivých podmínkách přílivu a odlivu. 

 Výrobek nepoužívejte na rozvodněné řece (povodeň). 

 Výrobek nepoužívejte pod vlivem alkoholu či omamných látek. 

 Plavidlo nepřetěžujte a nepřehustěte. 

 Nepřeceňujte své schopnosti a zacházejte s plavidlem opatrně. 

 Nikdy se nezapřahujte za loď či jiné plavidlo. 

 Zjistěte si a dodržujte veškeré místní předpisy a regulace týkající se plavby po vodě. 

 Výrobek nepoužívejte v peřejích a divokých řekách. 

 Nejedná se o záchranný člun. 
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 Děti nesmí výrobek používat bez dohledu 

dospělé osoby. 

Před použitím plavidla si pečlivě přečtěte všechny 

varovné štítky na trupu plavidla. 

UPOZORNĚNÍ/NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ 

(1) Neposkytuje ochranu před utonutím 

(2) Optimální tlak pro huštění vzduchových komor je 

0.04bar 

VÝSTRAHA/ZÁKAZ/OMEZENÍ 

(1) Nesjíždějte peřeje 

(2) Nepoužívejte za silného vlnobití 

(3) Proud vás nesmí táhnout směrem od pobřeží 

(4) Vítr vás nesmí táhnout směrem od pobřeží 

(5) Vhodné pouze pro děti starší 14 let 

POVINNÁ NAŘÍZENÍ 

(1) Nejdříve si přečtěte pokyny k používání 

(2) Řádně nahustěte všechny vzduchové komory 

(3) Určeno pouze pro plavce 

(4) Maximální počet osob na palubě: jeden dospělý pro 

model BT-88578, jeden dospělý a jeden teenager pro 

model BT-88580 

(5) Maximální zatížení: 

80kg (176lbs) pro model BT-88578 

120kg (264lbs) pro model BT-88580 

(6) Bezpečná vzdálenost od pobřeží: 15m 

(7) Vždy dávejte pozor na děti pohybující se v blízkosti plavidla 

SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA PRODUKTU 

Specifikace: 

Model Velikost Max. počet 

osob na palubě 

Vzduchové 

komory 

Hmotnost 

(netto) 

Maximální 

nosnost 

Velocity 

BT-88578 

266 x 100cm 

(8'10'' x 3'4') 

1 5 6,1kg (13.42lbs) 80kg (176lbs) 

Savanna 

BT-88580 

292 x 80cm 

(9'9'' x 2'8'') 

1+1 5+7 8kg (17.6lbs) 120kg (264lbs) 
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Standardní výbava 

Model Sladovací vak Pádlo Nožní pumpa 8'' Pružné bungee 

lano 

Velocity 

BT-88578 

1 1 kus 1 1 

Savanna 

BT-88580 

1 1 pár 1 ------- 

Velocity BT-888578 

Postranní madlo 

Nafukovací podložka pro nohy 

úložný prostor (plastové kroužky 

pro upevnění bungee lana) 

 

, 

držák pro 

záchranné lano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Držák na láhev       Obvodový provaz 

                                                                      pro bezpečný úchop 

Nafukovací zádová opěra 

Úchyt pádla  
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Savanna BT-888580 

Dvojitý design postranní komory Podélně členěná konstrukce podlahy pro 

větší stabilitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Úložný prostor 

 

Bezpečnostní lano pro úchop 

Nafukovací opěra 

POKYNY NA SESTAVENÍ 

Vybalte plavidlo z balícího materiálu 

Rozložte člun na hladkém a čistém povrchu tak, aby bylo možné komory snadno nahustit. 

Pokyny k huštění 

Technika huštění nožní pumpou: 

 

 Vyfouknout 

Nafouknout 

 

 

 

 

 

 

Použití bostonského ventilu (pro BT-88580) 

Pro správnou manipulaci s ventilem a huštění/vyfukování se řiďte následujícími pokyny. 

 

 

 

 

 

1. Pojistný uzávěr ventilu (vzduch se dostane pouze dovnitř, nikoliv ven). (Obr.1 - 1) 

2. Hlavní uzávěr pro rychlé vyfouknutí. (Obr.1 - 2) 

3. Odšroubujte pojistný uzávěr. (Obr.2) 

4. Nasaďte koncovku pumpy na ventil a plňte vzduchem. (Obr.3) 
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5. Pro vypuštění vzduchu odšroubujte hlavní uzávěr. (Obr.4) 

UPOZORNĚNÍ: Po odšroubování hlavního uzávěru nemůže ventil plnit svou funkci. Hlavní uzávěr 

neodšroubovávejte, pokud je plavidlo na vodě.  

Použití nafukovacího ventilu (pro BT-88578) 

 

 

 

 

 

 

1. Zatáhněte za uzávěr ventilu a celý jej vyjměte. 

2. Nasaďte na koncovku pumpy kompatibilní adaptér. Připojte adaptér ventilu a plňte vzduchem. 

3. Po řádném nahuštění opatrně točte adaptérem doprava a tahejte jej ven z ventilu. 

4. Po vytažení adaptéru zavřete uzávěr ventilu. Mělo by být viditelné, jak se z ventilu automaticky odsál vzduch. 

Postup při huštění 

Jednotlivé komory nafukujte v pořadí čísel uvedených na ventilech. Při nesprávném pořadí nebude plavidlo 

dobře nahuštěno. 

Při nafukování BT-88578 použijte dodané pravítko pro kontrolu správného nahuštění hlavních komor č. 1 a 2 

tak, že přiložíte pravítko ke stupnici natištěné na plavidle. Koncové označení 10cm stupnice plavidla by mělo být 

v rozmezí min – max na pravítku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ: Při huštění komor postupujte v následujícím pořadí: 

1. Nahustěte komoru/komory podlahy. 

2. Nahustěte vnější hlavní komoru/komory. 

3. Nafoukněte sedátko/sedátka. 

Na komorách jsou uvedena čísla určující pořadí pro nafukování. Dodržení tohoto pořadí zajistí správné nahuštění 

a vznosnou sílu plovacích komor. 

UPOZORNĚNÍ! 

Teplota vody a vzduchu OVLIVŇUJE tlak vzduchu uvnitř plavidla. Za chladného počasí lehce klesá tlak uvnitř 

plavidla z důvodu smršťování vzduchu. Pokud se tak stane, měli byste pro zajištění správných vlastností plavidlo 

mírně dohustit. Naopak v teplém počasí se vzduch roztahuje. Proto byste měli trochu vzduchu odpustit, aby 

nedošlo k problémům v důsledku přetlakování. Výrobek byste neměli vystavovat extrémně vysokým ani nízkým 

teplotám. 
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Postup při vypouštění 

Odšroubujte hlavní uzávěr bostonského ventilu 

 Tlačte veškerý vzduch směrem k ventilu 

 Vypusťte ven veškerý vzduch 

 Nyní je výrobek připraven k uskladnění. Ke skladování je nevhodné vlhké prostředí. Plavidlo opatrně 

poskládejte tak, aby nedošlo ke stlačení přehybů a záhybů, což by mohly poškodit materiál. 

UPOZORNĚNÍ: Po odšroubování hlavního uzávěru nemůže ventil plnit svou funkci. Hlavní uzávěr 

neodšroubovávejte, pokud je plavidlo na vodě. 

MONTÁŽ PÁDLA 

Pádlo pro dvě osoby 

 

 

 

 

 

 

Zasuňte tyč A a tyč B do spojky a řádně utáhněte spojkové krytky. 

Pádlo pro jednu osobu 

 

 

 

 

 

 

Zasuňte tyče A a tyč B do spojek a řádně utáhněte spojkové krytky. 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 

Pokud se chystáte plavidlo skladovat více než pár dnů, doporučujme jej rozložit nebo nechat vyschnout na 

slunci, aby se zbavilo veškeré přebytečné vlhkosti, která by mohla způsobit vznik plísně. Před použitím proveďte 

kontrolu trupu a všech dílů, zda nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo opotřebení. 

 Pokud jste výrobek používali ve slané vodě, opláchněte jej co nejdříve sladkou vodou.  

 Nahromaděnou špínu nebo sůl očistěte pomocí jemného mýdla a sladké vody. 

 Před uskladněním se ujistěte, že je výrobek naprosto suchý. 

 Výrobek může být skladován také v nafouknutém stavu, ale v tomto případně na něj nepokládejte žádné 

těžké či ostré předměty. Nedoporučuje se plavidlo zavěšovat. 

 Ke skladování je nejvhodnější suchý interiér. Zajistěte ochranu před hlodavci a jinými škůdci, kteří by 

mohli materiál poškodit. 

 Výrobek neskladujte v extrémních teplotách (nad 66°C a pod -23°C). 

O PVC 

Toto plavidlo je vyrobeno z odolného PVC materiálu. V případě protržení či propíchnutí je možné PVC snadno 

opravit. Sada na opravu plavidla je součástí balení. Přečtěte si následující pokyny, které popisují, jak nalézt 

místo úniku vzduchu a provést případnou opravu. 

 

List Krytka spojky 

Tyč A Spojka Tyč B 

List Krytka spojky Krytka spojky List 

Tyč A Spojka 

Krytka spojky 

Tyč B 

Krytka spojky 

 

Spojka Tyč A 

List 
Krytka spojky 

 

Krytka spojky 
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Detekce úniku vzduchu 

Pokud se vám zdá plavidlo podhuštěné, nemusí to být nutně způsobeno únikem vzduchu. Při změně okolní 

teploty o 1°C se tlak vzduchu mění o 0.003bar (0.045psi). Pokud bylo plavidlo nahuštěno v pozdních hodinách, 

může se přes noc vzduch ochladit. Chladnější vzduch poté působí menším tlakem na trup plavidla, a proto se 

může následující ráno zdát plavidlo méně nahuštěné. 

Pokud nedošlo k žádným výkyvům teploty, je třeba nejdříve odhalit místo úniku vzduchu. V tomto případě 

postupujte následovně: 

1. Zkontrolujte, zda není ve ventilu žádný písek nebo jiné nečistoty. 

2. Zkontrolujte správné umístění těsnícího kroužku ventilu. 

3. Nahustěte všechny komory dané sekce. 

4. Zavřete uzávěry všech ventilů. 

5. Omyjte plavidlo včetně spojů s ventily mýdlovou vodou. 

6. K úniku vzduchu dochází tam, kde se začnou objevovat bublinky. 

 

Drobnější opravy 

Vzniklé trhliny lze opravit prostřednictvím dodané sady na opravu vinylu. Sada neobsahuje vinylové lepidlo. 

Toto lepidlo lze zakoupit v jakémkoliv obchodě s domácími potřebami či železářství (tzv. PVC cement). 

1. Pečlivě očistěte a osušte poškozené místo. Vypusťte z výrobku veškerý vzduch. 

2. Odstřihněte část záplaty, abyste mohli zakrýt trhlinu. Po celém obvodu musí být záplata o 0,6cm větší než 

trhlina. Záplata musí mít vždy kulatý tvar. Nikdy na ní nenechávejte ostré rohy. 

3. Ujistěte se, že je opravovaná plocha zcela suchá. 

4. Naneste dostatečné množství lepidla na vinylovou záplatu i místo trhliny. 

5. Nechejte lepidlo schnout 2 až 3 minuty, nebo dokud nebude povrch lepkavý. 

6. Aplikujte záplatu na místo trhliny. Přejeďte palcem či jiným prstem rovnoměrně po celé ploše záplaty, aby se 

řádně přilepila. Ujistěte se, že záplata přiléhá po celém obvodu. 

7. Před nafouknutím a použitím nechejte lepidlo schnout alespoň 12 hodin. 

Pokud došlo k rozsáhlým trhlinám/prasklinám, předejte výrobek či poškozenou část k opravě či výměně 

autorizovanému servisnímu oddělení. 

 

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.  
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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: 

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, 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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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


