
Инструкция за ползване на кайтсърф - Ръководство за употреба
ВНИМАНИЕ! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Карането на кайт е един от най-предизвикателните и забавни водни спортове, разчитащи на силата на вятъра. С негова помощ могат да се скача на голяма височина, да се спускате по вълни или да правите красиви фигури. Като всеки друг екстремен спорт, водните спортове 
могат да бъдат опасни по отношение на физическото ви състояние. Потребителите на този продукт трябва да знаят, че практикуването му крие рискове за живота! Съществува опасност за вас и околните от сериозни наранявания и дори смърт, включително и от удавяне.
Тези инструкции са с цел да ви помогнат при неговата употреба и ще намалят тези рискове. За да увеличите удоволствието от спорта и да намалите рисковете за здравето, използвайте здравия разум и следвате тези насоки. За по-голяма безопасност, моля прочетете внимателно
упътването и следвайте стриктно всички инструкции за сглобяване и безопасност. Неспазването им може да доведе до опасни ситуации за вас и за околните.
Преди да използвате този продукт, вие се съгласявате и приемате, че сте запознати с това, че има риск от нараняване, независимо дали е известен или неизвестен, както за себе си, така и за околните.

 Този кайт е предназначен за възрастни и може да бъде ползван само върху спокойна вода и слаб вятър (вятър до 39км/ч. и вълни до 0.5м.), в близост до брега.
 Този кайт не е предназначен за деца, съществува риск от нараняване и удавяне!
 Въпреки, че има положителна плаваемост, кайта или дъската не могат да ви предпазят от удавяне, особено, когато сте в безсъзнание!
 Не е одобрен за използване като спасително средство. Никога не използвайте този продукт за парапланеризъм или парашутизъм.
 Оборудването не трябва да се използва самостоятелно от лица с ограничени физически, сетивни или душевни способности, с недостатъчен опит и/или недостатъчни познания и тегло над 130кг.
 Този продукт е проектиран само за квалифицирани кайтсърфисти. Всички други трябва да ползват инструктор и да го ползват само под тяхно наблюдение. Силно препоръчваме да вземете уроци от сертифицирано училище за кайтборд, преди да използвате 

хвърчилото сам. Всяко друго използване се смята за използване не по предназначение и производителят не отговаря за произтичащите от това щети и рискове. Рискът за това носи само потребителят. Към използването по предназначение принадлежи 
спазването на предписаните от производителя указания, условия за използване и поддръжка. Продуктът може да се използва, поддържа и ремонтира само от обучени специалисти, които познават устройството му и са инструктирани за опасностите.

 Използвайте само, ако сте били правилно инструктирани. Препоръчва се ползването на продукта да се извършва в охранявани райони за водни спортове или в близост до помощ, като например квалифицирани спасители или спасителни лодки.
 Не практикувайте около пътища и релси, стълбове, дървета, сгради, лодки и други големи и опасни предмети. Никога в близост до високоволтови кабели! Никога сред хора! Никога в гръмотевични бури, светкавица или бурни ветрове!
 Строго се забранява поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част, освен препоръчаните от производителя! Подобни действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
 Внимателно прегледайте елементите преди всяка употреба, при наличие на повреда не го използвайте! Обърнете особено внимание на системата за освобождаване, периодично я почиствайте и пробвайте.
 За по-добра защита се препоръчва да се използва допълнително защитно облекло като каска, протекторна жилетка или други протектори.
 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Техническо описание
Дъската е съставена от EPS и дървена сърцевина, корпус от епоксидна смола. Оборудвана с финки от долната страна и страпове върху горната. Някои от дъските за кайт са оборудвани с дръжка. Хвърчилото е направено от текстил и силикон. Линиите са от Dyneema, бара е от 
епоксидна смола и/или карбон. Доставя се в транспортен кашон. Размерът е написана на дъската, и хвърчилото измерени с сантиметри и квадратни метри.

Инструкции за употреба
1. Извадете внимателно дъската и я обърнете с дъното надолу. Внимавайте за остри предмети, камъни или други неравности. Монтирайте финките посредством двата винта, съдържащи се в комплекта, с полегатата част навътре. Монтирайте страповете на горната част на 
дъската, на нивото на раменете. Ъгълът им е строго индивидуален, препоръчваме поставяне на винтовете в средната дупка. Затягате с въртеливо движение по посока часовниковата стрелка. Страповете и финките трябва да бъдат здраво затегнати, ако се развият по време на 
ползване, детайлите могат да се отделят от дъската и да се стигне до сериозен инцидент.
2. Изваждате хвърчилото от раницата и го разгъвате внимателно на земята, като сте с гръб към вятъра. Внимавайте за остри предмети, клечки или други неравности, които могат да го пробият. Поставяте маркуча на помпата във вентила и закачате осигурителното въженце (A). 
Помпате, докато достигнете препоръчителната от производителя стойност (8-9PSI) (В). Внимавайте при помпането да няма подгънати и усукани части, при повишаването на налягането, кайта може да се повреди или спука. Демонтирайте помпата от вентила, закопчавате щипките 
на маркучетата (C), затваряте капачката на вентила и внимателно обърнете кайта с челният ръб надолу и отново срещу вятъра, като е препоръчително да поставите тежест (пясък) в предната част (D).
3. Развивате линиите на бара от кайта настрани, перпендикулярно на посоката на вятъра. Внимателно ги изправяте и без да имат преплитане от бара, до кайта, връзвате за краищата на кайта. ВНИМАНИЕ! Краищата на кайта и линиите имат цветен код, връзвайте САМО два 
еднакви цвята и НИКОГА не ги кръстосвайте и преплитайте (червен накрайник за червен край, черен накрайник за черен край).
4. Разглобете по обратния ред, като кайта се навива от външната част навътре, на плътно руло и прибирате внимателно в раницата, а линиите около бара през предвидените за това скоби.

Съвети за безопасност
- Винаги практикувайте със спасителна жилетка, съответстваща с действащите стандарти и в добро състояние, независимо от метеорологичната прогноза.
- Преди да започнете, проверете метеорологичната прогноза, това е определящ фактор при всички водни спортове.
- Осведомете се за евентуални опасности на брега и във водата. Запознайте се с рисковете, присъщи на спорта и правилното използване на оборудването.
- Не практикувайте на места при които вятъра идва от брега към водата. Не практикувайте, ако има плувци или туристи в зоната за каране. Не влизайте по-навътре отколкото може да преплувате за да се върнете.
- Уверете се, че сте запознати с местните обичаи и закони преди опит за всякакъв вид воден спорт.
- Осведомете се за правилата при основните маневри и сигнали.
- При надуване не надвишавайте максималното работното налягане от 10PSI.
- Кайта плава дори, ако е частично спукан, никога не изоставяйте хвърчилото, ако е здраво! Ще ви помогне да се задържите над водата. При пълно унищожаване на кайта, незабавно се откачете от него.
- Практикувайте с подходящо за сезона облекло (неопрен, каска, обувки, слънцезащитна блуза, жилетка и т.н). Ако е възможно, вземете мобилен телефон, поставен в непромокаем калъф.
- Не надценявайте вашите опит, умения и ниво.
- За предпочитане е да практикувате групово и да подсигурите наблюдател.
- Внимателно прегледайте детайлите преди всяка употреба, обърнете специално внимание на наличието на пукнатини или дупки по корпуса на дъската или хвърчилото и протривания по въжетата.

Съхранение поддръжка и транспорт
Носете хвърчилото, не го влачете! Ако не може да се справите, повикайте някого за помощ. Транспортира се далече от остри предмети, препоръчително в калъф. Ако се поставя върху кола, ползвайте широки и здрави колани, като дъската се пристяга силно и сигурно.
Изплаквайте оборудването с чиста вода, наличието на пясък ще намали значително технологичният му живот. Можете да измиете с хладка вода и сапун или течен домакински препарат. Съхранявайте само след добро подсушаване, наличието на влага може да предизвика 
развитие на мухъл. Съхранявайте всички елементи на сухо, сенчесто и защитено място, далече от остри и абразивни предмети, при температура между 10°C и 30°C. Срокът на годност зависи много от начина на съхранение и употреба. Дори при внимателно ползване, използваните 
материали постепенно губят своите механични свойства. Препоръчва се замяната на хвърчилото с ново, в срок до 3 години употреба, на дъската и бара в срок до 5 години употреба.
Внимание! Не оставяйте оборудването под директна слънчева светлина, когато не го използвате! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да го повредят!
В магазин Съни Екстрийм, могат да бъдат закупени: колани за транспортиране, калъфи за дъска или хвърчило, както и за цялото оборудване. Ремонтни комплекти за дъска или хвърчило, резервни винтове за финки и страпове, неопренови костюми и блузи с UV защита.

Скорост на вятъра и основни ориентири

Степен
Скорост на вятъра

Название на вятъра
Височина на вълните

Условия в морето Условия на сушата
m/s km/h kn mph m ft

0 0-0,2 0 0 0 щил 0 0 спокойно, без вълни тихо

1 0,3-1,5 1-6 1-3 1-3 тих вятър 0,1 0,33 бръчки по повърхността вятърът може да раздвижи пушек

2 1,6-3,3 7-11 4-6 4-7 лек бриз 0,2 0,66 малки вълнички може да се усети по открита кожа

3 3,4-5,4 12-19 7-10 8-12 слаб вятър 0,6 2 големи вълнички постоянно движение на листа и клонки

4 5,5-7,9 20-29 11-16 13-18 умерен вятър 1 3,3 малки вълни вятърът вдига прах и хартийки, клати малки клони

5 8,0-10,7 30-39 17-21 19-24 полусилен вятър 2 6,6 средно дълги (1,2 m) вълни, наличие на пяна и пръски разклаща малки дръвчета

6 10,8-13,8 40-50 22-27 25-31 силен вятър 3 9,9 големи вълни с пяна по върховете и пръски клатене на големи клони, чадър трудно може да бъде 
удържан

7 13,9-17,1 51-62 28-33 32-38 доста силен вятър 4 13,1 вълни в различни посоки, откъсват се парчета пяна
цели дървета се движат, трудно е да се ходи срещу 
вятъра

8 17,2-20,7 63-75 34-40 39-46 много силен вятър 5,5 18 средно високи вълни с чупещи се върхове и водовъртежи, ивици пяна чупи клонки от дърветата, отклонява коли от пътя

9 20,8-24,4 76-87 41-47 47-54 щорм 7 23 високи вълни, с гъста пяна, върховете на вълните се преобръщат, доста пръски леки повреди на сгради и съоръжения

10 24,5-28,4 88-102 48-55 55-63 силен щорм 9 29,5 много високи вълни, морската повърхност е побеляла, намалена видимост
изкоренява дървета, значителни повреди на сгради и 
съоръжения

11 28,5-32,6 103-117 56-63 64-72 жесток щорм 11,5 37,7 изключително високи вълни множество повреди на сгради и съоръжения

12 >32,7 >117 >63 >72 ураган 14+ 46+ огромни вълни, морето е изцяло бяло и хвърля пръски, въздухът е пълен с пяна и пръски, силно 
ограничена видимост

множество масивни повреди на сгради и съоръжения

Вносител: Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com. | Дистрибутор НВ: HB Surf,1 Bis Rond-Point De L'aeropole, GARONS 30128, France, www.hb-surf.world. | Дистрибутор Goya, MFC, KT и Quatro: 375 W Kuiaha Rd Unit #1, Haiku, HI 96708, www.goyawindsurfing.com. 
Дистрибутор DaSilva: DaSilvaSports Brazil, Av. dos Coqueiros 2169, Caucaia, Ceara, www.dasilvakiteboarding.com. | Дистрибутор PLKB, Loftsails, Unifiber, Cross kites: Equipe Trading B.V. Phantom 14, 5126 RJ GILZE, Netherlands, www.unifiber.net. 
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https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8A%D1%80&action=edit&redlink=1
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https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
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