
Návod pro sestrojení a používání kitu - kluzáku 

 

Velice děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Abyste měli maximální užitek z tohoto produktu, 

pečlivě si přečtěte následující pokyny.  

 

BEZPEČNOSTÍ POKYNY 

Mějte na paměti, že se jedná o výkonné sportovní zařízení a zacházení s ním vyžaduje obezřetnost a 

cvik. Všimněte si také, že i malé kity mohou během silného větru vyvinout velký tah. vždy si udržujte 

bezpečnou vzdálenost od ostatních kitů. 

 

Nelétá se: 

- nad lidmi a zvířaty, 

- blíže než 500 m od silnic a železničních tratí, 

- blíže než 5 km od letišť, 

- blíže než 500 m od vedení vysokého napětí nebo během bouřky. NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ 

ŽIVOTA! 

- ve větru, který má sílu přesahující Vaše možnosti 

- v chráněných přírodních rezervacích nebo tam, kde je vysloveně zakázáno létat, 

- s kitem nelétají děti do 3 let, a starší pouze v přítomnosti dospělého. 

 

SPOUŠTĚNÍ 

- Nejlépe je, když pomocník pevně drží přední část po větru. Komorové otvory musí být 

směrem nahoru a nesmějí být uzavřené. 

- Nyní se opatrně otočte proti větru a nechte řídící šňůry bez tlaku odvinout (alespoň na 20 

metrů). Kit je stále držen. 

- Na povel pustí pomocník kit. Kit není odhozen! 

- Vítr nyní dosahuje dostatečné síly, lehce táhněte za řídící šňůry a klidně udělejte krok zpět. 

Dávejte pozor na osoby nebo jiné překážky ve Vašem okolí. 

- Nikdy nenechte kit letět s povolenou šňůrou v ruce, ta musí být vždy napnutá. Kabel by Vám 

mohl způsobit řezné rány. 

 

OVLÁDÁNÍ 

- Kit řiďte, jako byste řídili kolo. Zatažením pravé šňůry letí kit doprava, zatažením levé letí 

doleva.  



 

PŘISTÁVÁNÍ 

- Při přistání nechte kit letět hodně doprava (nebo doleva), tj. do kruhu. Kit bude stále 

pomalejší a přistane bezpečně. 

- Okamžitě po přistání kit dohoňte, aby se zabránilo poškození. 

 

VŠEOBECNĚ 

- Především u velkých kitů dbejte na to, ab byly po použití pečlivě složeny. Zvlášť, když by 

samotný vítr mohl zamotat vodící šňůry. 

- Kvůli vzduchové komoře může během silného pádu vzniknout protitlak, kdy se mohou 

roztrhat švy a komory mohou prasknout. 


