
Čluny CL a BL – popis a pokyny k používání 
 
 
Řada člunů Cl a BL zcela jistě osloví svojí kvalitou nejen každého 
rybáře, ale i ostatní příznivce volného času tráveného u vody. 
Čluny jsou vyrobeny z vrstveného PVC s textilní výplní  
se zvýšenou odolností vůči oděru a mechanickému poškození. 
Čluny CL a BL jsou opatřeny speciálními ventily pro rychlé 
nafouknutí a vyfouknutí (zpětný chod pumpy). Tři komory 
jsou zárukou bezpečnosti při případném porušení pláště člunu. 
Nafukovací kýl a pevné čelo umožní při správném rozložení 
posádky a náležité síle motoru dostat člun do kluzu. Ke standartní 
výbavě člunů BL patří postranní bezpečnostní páska, úchyty  
na přenášení, obvodové lano, úchyty vesel pro transport  
a pevná podlaha. 
Řada CL - barva CAMOU,podlaha pevná-lamino. 
Řada BL - barva šedá s modrým lemem,podlaha pevná-hliník. 
 
 
Popis jednotlivých součástí člunu je patrný z obrázku  
 
Příslušenství dodávané spolu s čluny CL a BL: 

- nožní pumpa 
- Al vesla 
- lavičky ( CL230,CL270,BL290,BL320 – 1ks, BL360-2 ks) 
- sada na drobné opravy 
- přenosná taška 

 
 
 
Základní parametry jednotlivých typů: 
 
Typ 
člunu  

Hmotnost 
setu  

Vnější 
rozměry 

Vnitřní 
rozměry 

Max.síla 
benz.motoru 

Max.počet 
osob 

Max.zátěž Transportní 
rozměry 

CL 230 45 kg 230x148 cm 145x65 cm 5 Hp 2 250 kg 111x61x35 cm 
CL 270 52 kg 270x152 cm 165x70 cm 10 HP 2 350 kg 111x61x35 cm 
BL 290 52 kg 290x152 cm 185x70 cm 10 HP 4 510 kg 111x61x35 cm 
BL 320 57 kg 320x152 cm 215x70 cm 15 HP 5 580 kg 111x61x37 cm 
BL 360 76 kg 360x168 cm 250x80 cm 20 HP 5,5 690 kg 121x 66x32 cm 
 
Postup při montáži podlážky a nafouknutí člunu: 
 
 

1) Vložte díl podlážky (1) do přídě člunu. 
2) Vložte díl podlážky (4) do zádi člunu. 
3) Vložte díl podlážky (2) k dílu (1). 
4) Vložte díl podlážky (3) mezi díly (2) a (4) 

a zatlačte směrem dolů až na dno člunu. 
      5) Podlážku spojte bočními lištami-viz obrázek. 

6) Nafoukněte kýl a pak další komory asi na polovinu. 
7) Instalujte lavice a člun dofoukejte. 
8) Zkontrolujte zda neuchází ventily. 
9) Nefoukejte kýl před instalací podlážky. 

 



Pozor : Pro nafouknutí člunu nepoužívejte kompresor !!!  
             Při přefouknutí může dojít k prasknutí švů !!!  
 
 
Vyfouknutí člunu a demontáž podlážky: 
 

1) Uvolněte ventily a vyfoukněte vzduch. 
2) Odstraňte lavice. 
3) Odstraňte boční spojovací lišty od podlážky. 
4) Pozvednutím vyjměte díly (1) a (2) podlážky, potom vyjměte zbývající díly. 
5) Člun srolujeme a uložíme spolu s příslušenstvím do přepravního vaku. 

 
Důležitá upozornění: 

 
1) Při manipulaci s člunem dbejte toho, aby nepřišel do styku s ostrými předměty. 
2) Člun je určen pro použití při teplotě od –30°C do + 70°C. 
3) Dbejte toho, aby byl člun při plavbě vybaven základním příslušenstvím. 
4) Nepoužívejte člun pod vlivem alkoholu a omamných látek. 
5) Nepřekračujte maximální počet osob a maximální zátěž. 
6) Seznamte se s podmínkami pro plavbu ( např.hloubka, síla proudu atd.) 
7) Člun není určen k dlouhodobému kotvení na vodní hladině, kdy je vystaven povětrnostním 

vlivům,zejména dešti. Dlouhodobější přítomnost vody uvnitř člunu, může vést k rozklížení 
zadního čela. 

8) Při použití  ve slané vodě je nutno člun důkladně omýt neslanou vodou a vysušit. 
 
Údržba a opravy: 
 

1) Člun vždy skladujte v čistém a suchém stavu . 
2) Drobné opravy provádějte s pomocí přiložené sady. 
3) Náročnější opravy svěřte autorizovanému servisu. 

 
 
Další informace o těchto i ostatních výrobcích naleznete na internetových 
stránkách www.zico.cz v příslušných sekcích. 
 
 
 
Záruční podmínky: 
 
Na čluny Cl a BL poskytuje dovozce záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou pro 
uznání reklamace je doložení dokladu od nákupu s čitelně vyznačeným datumem. 
Veškeré opravy v záruční době provádí autorizovaný servis. 
 
 
Dovozce,distributor a autorizovaný servis: 
 
ZICO CZ s.r.o.   tel./fax : +420 495532718 
Pražská 8    zico@zico.cz 
500 04 Hradec Králové  www.zico.cz 
Česká republika 
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