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1 ÚVOD 

 
Před jakoukoliv manipulací se člunem si prosím prostudujte tento návod. Chybnou 
manipulací v rozporu s návodem můžete člun nenávratně poškodit. Pokud 
nesouhlasíte s jakoukoli částí manuálu, nebo Vám je něco nesrozumitelné, 
kontaktujte nás. Čluny ZICO jsou pečlivě vyrobeny z kvalitního materiálu dle normy 
DIN7871. Při výstupu z továrny je každý člun kontrolován a před vlastním zabalení je 
týden nahuštěn na předepsaný tlak. 
 
 

Všechny uvedené typy člunů jsou schváleny pro kategorii "D". 
Rekreační plavidlo konstruované pro plavbu na vnitrozemských vodních 
cestách, na kterých se dá očekávat síla větru dosahující stupeň 4 
Beaufortovy stupnice (včetně) a určující výšku vlny do 0,5 m . 

 
POZOR: čluny nejsou určeny pro záchranu života! 

 
 
 

2 BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY 
 

• člun je určen pro používání při teplotách od -10 ° C do 60 ° C 

• proškolte se v ovládání člunu (nejlépe v jachtařském klubu) 

• poznejte všechny místní omezení, výstrahy pro provoz na vodních plochách 

• kontrolujte předpověď počasí a aktuální stav počasí 

• oznamte čas návratu odpovědné osobě 

• používejte záchranné vesty 

• před vyplutím zkontrolujte tlak v komorách, těsnost ventilů, rozložení nákladu, 

kompletnost výstroje lodi (lepení, pumpu, vesla a vesty), ostatní povinné vybavení dle 

místních předpisů, světla za tmy atd.. 

• nepřetěžujte člun (na štítku člunu je uvedena max. povolená nosnost) 

• nejezděte s nohama přehozenýma přes válce do vody 

• dodržujte požární předpisy, na člunu je přísně zakázáno kouřit nebo rozdělávat 

oheň 

• nepoužívejte člun pod vlivem alkoholu a omamných látek 

• na opravu menších trhlin a děr lze použít kvalitní záplatu na PVC nebo lepidlo Ceys 

na měkčené plasty. 

• nasednutí do člunu: Nikdy nesedejte do člunu, je-li boční lano nakrátko připoutané k 

molu, neboť hrozí utržení držáků lana 
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3 SPECIFIKACE: 
 

Popis člunu: Nafukovací člun ZICO SAFARI EDITION 
Typ člunu:    ZICO SAFARI 1                              
Hlavní rozměry:: 195 x 123 cm 
Obchodní název: Safari 1  
Maximální počet osob: 1 dospělá + 1 dítě 
Maximální zatížení: 180kg 
Maximální nafukovací tlak: 0,068 bar 
Hmotnost: 5kg 
Velikost ve sbaleném stavu: 53 x 20 x 31cm 

 
4 NAFUKOVÁNÍ 
 
Tomuto bodu věnujte zvláštní pozornost, případné neodborné přehuštění není 
předmětem záruky! 
Nafukování: Najděte místo bez ostrých předmětů (trav, kamenů, apod..) Rozložte člun 
plocho zem a připravte si pumpu. 
Nikdy nepoužívejte vysokotlaké kompresory! 
Při nafukování přiloženou pumpou používejte redukce vhodné k nafouknutí jednotlivých 
otvorů. Postupujte podle čísel komor v pořadí 1-3. Dofoukněte každou komoru tak, až je na 
dotek pevná, nikoliv tvrdá. DODRŽUJTE MAXIMÁLNÍ TLAK vzduchu, který je označen na 
štítku člunu! (štítek viz. strana 5) Tento průběžně kontrolujte vhodným manometrem (není 
součástí dodávky), nebo porovnáním měrky v informační tabulce pomocí metru. Na člunu 
jsou vyznačeny body o vzdálenosti 10cm. Při zvětšení tlaku v komoře (např. vlivem teploty 
okolí) se tato rozteč zvětší a je nutné okamžitě komoru (y) upustit. Při přehuštění válců, nebo 
podlahy, může dojít k jejich deformaci nebo porušení pláště ve spojích. Toto nelze 
reklamovat! Kontrolujte proto teplotu okolí a tlak vzduchu v komorách. Naopak: jestliže člun 
nafoukáte v horkém dni, pak večer po ochlazení vzduchu může člun působit, že uchází. 
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5 POUŽITÍ Bostonského ventilu 

 
Ventil má dvě krytky. Horní je jednosměrná - pro nafukování. Kolem krytky nesmí unikat 
vzduch, je-li řádně zašroubovaná.(1) Druhá (spodní) matice (2) je pro rychle vyfukování. Při 
nafukování odšroubujte horní krytku a dolní dotáhněte. Použijte redukci na pumpě.(5) 
 

 
 
 
6 POUŽITÍ A MONTÁŽ VESEL (OBR.) 
 
Montáž a umístění vesel je zřejmé z obrázku. 
Vesla: prostrčte díl vesel s listem přes zámek na lodi. Umístěte pojistný gumový 
kroužek. Vložte opačnou část vesla do proti kusu a dotáhněte převlečnou maticí. 
 
SAFARI 1 

 

 
 
 

 
Montáž sedáků 
Sedadla: nafoukněte sedadla do 75% kapacity. Pozor: nepřefouknout!!! Pamatujte, že 
změna teploty = změna tlaku.!!! 
 
7 OŠETŘENÍ PO POUŽITÍ A USKLADNĚNÍ ČLUNU 
 

Skladování a údržba: Doporučená teplota skladování je vyšší než 18 ° C. Pokud skladujete 

člun při menší teplotě, pak je nutno člun před rozložením temperovat na tuto teplotu 

ponecháním v teplejším prostředí. Provozní teplota člunů: +60 až-10ºC. Před složením 

vysušit a vyčistit od písku a bahna. Nepoužívat tlakové čističe, stačí zahradní hadice, mýdlo 

a houba. Zvláště nutné provést takové ošetření po použití ve slané (mořské) vodě, 

prodloužíte tak jeho životnost. 
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8 DROBNÉ OPRAVY, ZÁRUKA A TRANSPORT ČLUNU 
 
Oprava: Během užívání můžete člun propíchnout. Lokalizujte místo mýdlovou vodou, pak 

míst pečlivě očistěte. Vystřihněte záplatu odpovídajícího rozměru. Naneste lepidlo na člun i 
záplatu. Zatižte spoj na 12 hodin. Po této době naneste lepidlo na okraj záplaty a nechte 4 
hodiny zaschnout. 

Záruka: čluny ZICO jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů. Výrobce dává 30 denní 
záruku na výskyt výrobních, či materiálových chyb. Záruka se vztahuje na prvního 
majitele. Pokud dojde v této době k poruše, kontaktujte zástupce firmy ZICO. Pokud bude 
reklamace oprávněná, bude vada bezplatně odstraněna, nebo součástka vyměněna. Tato 
záruka neplatí, pokud je člun poškozen nehodou, omylem, nesprávným zacházením, 
špatnou údržbou, či dalšími neovlivnitelných okolnostmi (propíchnutí, oděr, běžné 
opotřebení, provádění úprav v barvě, tvaru, apod..) 
Transport: K transportu v nafouknutém stavu používejte úchyt v přední části. Při této 
manipulaci nepřenášejte v člunu žádné věci ani osoby - hrozí odtržení úchytu! Přední úchyt 
není vhodné používat na vlečení člunu - hrozí jeho vytržení! 
Pečlivě si prostudujte manuál a v případě nejasností, nebo nedoručení Uživatelské příručky 
kontaktujte našeho servisního technika. Pro uplatnění reklamace zašlete uschovaný pokladní 
doklad z místa prodeje člunu. 

9 TABULKA výrobních dat (bezpečnostní a informační štítek) 

 
 
Firma ZICO Vám přeje hodně radostných chvil strávených u vody a úspěšný rybolov. 
Další informace lze najít na www.zico.cz, zico@zico.cz, tel. / fax: +4204 955 32 718. 
 


