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Děkujeme vám, že jste vybrali RESTUBE! 

RESTUBE… 
• není záchranná ani plovací vesta 

• nemůže být používán a nenahrazuje záchrannou a plovací vestu 

• nezaručuje ochranu před utonutím 

• je určena zkušeným plavcům, starším 10 let. Používejte pouze ve vodě. 

>je nutný aktivní způsob použití 

 

Popis 
1. Kapsa 

2. Klopa 

3. Bezpečnostní popruh 

4. Kapsička s jisticím očkem (na klíč či krém, není vodotěsná) 

5. Velcro – suchý zip 

6. Krycí léga 

7. Horizontální úchyt popruhu 

8. Vertikální úchyt popruhu 

9. Spona 

10. Opasek 

11. Regulátor délky popruhu 

12. Lanko spouště 

13. Uvolňovací páčka 

14. Mechanismus spouště 

15. Indikátor 

16. Pojistka 

17. Originální RESTUBE CO2 patrona 

18. Spoušť s píšťalkou 

19. Bóje 

20. Ústní ventil s víčkem 

21. Ochranný návlek pro CO2 patronu 
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Bezpečnostní pokyny         
Důležitá informace do začátku 

Pomocí QR kódu navštivte stránky RESTUBE, kde najdete 

mnoho instruktážních videí pro snazší pochopení používání 

vašeho RESTUBE. 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte pokyny v návodu. 

Pomoci vám mohou i obrázkové instrukce přímo na produktu. 

Před každým použitím zkontrolujte váš RESTUBE a v případě jakéhokoliv defektu se 

obraťte na vašeho prodejce. 

RESTUBE… 

• Správně funguje, jen když je zcela naplněn plynem 

• Zaručená funkčnost pouze s použitím originální CO2 patrony RESTUBE 

(16g/21ml) 

• Mějte vždy navrchu tak, aby byla spoušť snadno přístupná a bóji nic nebránilo 

v rozvinutí a nafouknutí  

•  Vyžaduje aktivní použití a proto není vhodné pro lidi s fyzickým či mentálním 

postižením 

• Je podpůrný prostředek pro plavce a nedokáže pomoci v případě bezvědomí 

Při teplotách pod 15°C je možné mírné zpoždění spouště. Nošení dalších závaží nebo 

oblečení snižuje nosnost RESTUBE.  

Cestování s RESTUBE 

Originální RESTUBE CO2 patrona obsahuje 16g CO2 a je pod tlakem. V letecké přepravě 

je tato považována za nebezpečný materiál, nicméně dle IATA (Mezinárodní asociace 

leteckých přepravců) je možné v letadle přepravovat až 4 kusy těchto patron. 

S dostatečným předstihem oznamte svému dopravci převoz těchto patron. Patrony 

musí být odmontovány od RESTUBE. Více informací naleznete na stránkách výrobce 

www.restube.com. Dodržujte platné předpisy IATA nebo TSA (při cestách se zastávkou 

v USA) 

http://www.iata.org http://tsa.gov 

http://www.restube.com/
http://www.iata.org/
http://tsa.gov/


7 
 

Použití a údržba 
Důležité 

Zkontrolujte připravenost výrobku (spoušť a patronu) před každým použitím!  

• Otevřete kapsu a ověřte, zda zelený bezpečnostní klip je 

připojen na straně mechanismu spouště 

• Pokud bezpečnostní klip chybí, je možné, že je patrona CO2 

prázdná. V tomto případě odšroubujte patronu a je-li propíchnutá a 

otevřená, je prázdná a je nutné ji vyměnit za plnou. 

• Zkontrolujte, zda je bóje v kapse složena ve správné pozici. 

Výstupek na spoušti musí směrem k symbolu, který je všit v kapse. 

Jak nosit RESTUBE správně? 
VAROVÁNÍ 

Nosit RESTUBE volně a otevření je nebezpečné! Pouzdro musí být 

připevněno těsně a zabezpečeno proti uvolnění kvůli správné 

funkci. 

Popruh může být ke kapse připevněn horizontálně či vertikálně. 

Pozice popruhu závisí na preferencích uživatele nebo na 

požadavcích sportu, který provozuje. Uživatel si může vybrat 

způsob upevnění, který je pro něj nejvhodnější. 

Při použití kapsy ve vertikální poloze noste kapsu v pozici se 

spouští směrem dolů 

• Oddělte sponu a regulátor délky od opasku. Velcro (5e) musí směřovat nahoru. 

• Protáhněte opasek do horizontální nebo vertikální pozice průchodkami na zadní 

straně kapsy. Velcro připevněte k suchému zipu v kapsičce a tím vymezíte 

správnou pozici opasku. To zabrání k případnému samovolnému posunu kapsy na 

opasku. 

Nošení 
• Otevřete sponu a opasek připevněte kolem pasu. 

• Noste kapsu s logem směrem od těla. 

•  Nastavte délku opasku tak, aby byl k tělu připevněn na těsno, ale 

zároveň pohodlně. 
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• Lepší je nosit RESTUBE na pravé straně, kde je spoušť lépe v dosahu 

levé ruky 

Jak spustit RESTUBE? 
Správné nafouknutí je zaručeno pouze ve vodě, kde vztlak zajistí 

během nafukování uvolnění bóje z kapsy. Mimo vodu může být čas nafouknutí bóje 

delší. 

• Zatáhněte za spoušť levou rukou směrem od těla 

• Bóje se během okamžiku nafoukne 

Jak použít RESTUBE? 
VAROVÁNÍ 

Neodšroubovávejte patronu během použití! Krátce po nafouknutí je 

velmi chladná. Vyvarujte se přímému kontaktu s patronou. 

Používejte na patronu ochranný návlek  

• Nafouknutou bóji provlékněte pod svými pažemi 

• Zaujměte stabilní polohu 

• Potřebujete-li přivolat pomoc, použijte píšťalku na spoušti 

• Pomoc můžete přivolat také máváním bójí, jelikož je dobře 

viditelná z dálky 

• Zůstaňte klidní, dokud nedorazí pomoc a je-li to jen trochu možné, snažte se 

pomoci si sami 

Jak mohu použít RESTUBE, potřebuje-li pomoc někdo jiný? 
Nejprve zavolejte profesionální pomoc. V žádném případě neohrožujte svou vlastní 

bezpečnost!  RESTUBE není určen k tažení lidí 

• Použijte RESTUBE jako záchrannou vestu, je-li ohrožená osoba blízko 

• RESTUBE může být předána osobě v nouzi, pokud to vaše schopnosti a fyzická 

kondice umožňuje 

Nafouknutí bóje ústy 
VAROVÁNÍ 

Nikdy nenafukujte bóji ústy a následně pomocí CO2 patrony. Může dojít k jejímu 

přefouknutí a vážnému poškození. Nikdy bóji nenafukujte jinými plyny. Nenafukujte 
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bóji pomocí pumpy ani kompresoru. Vyvarujte se vdechnutí CO2 z bóje při nafukování 

ústy. 

• Vyjměte bóji z kapsy 

• Otevřete suchý zip na bezpečnostní popruh a odjistěte jej 

• Bóji zcela rozložte 

• Otevřete víčko ventilu a bóji ústy nafoukněte 

Jak RESTUBE připravit k dalšímu použití? 
Po každém použití je třeba RESTUBE připravit k dalšímu. Budete potřebovat novou 

originální RESTUBE CO2 patronu s bezpečnostním klipem 

VAROVÁNÍ 

Pouze originální RESTUBE CO2 patrona má certifikát kvality, je odolná působení 

mořské vody a je vyrobena z nerezivějícího materiálu. 

Nepoužívejte jiné CO2 patrony, které nezaručí nafouknutí bóje v případě nebezpečí. 

CO2 patrona (#1) 
RESTUBE zaručuje správnou funkčnost pouze při použití originální RESTUBE CO2 

patrony 

• Odstraňte veškeré nečistoty jako je např. písek 

• Odstraňte ochranný obal z patrony 

• Prázdnou patronu odšroubujte a odložte do tříděného 

odpadu 

• Sklopte uvolňovací páčku, aby nedošlo k propíchnutí nové 

patrony 

• Vložte novou zelenou bezpečnostní pojistku do červeného 

mechanismu spouště 

• Novou patronu našroubujte a dotáhněte až po značku 

• Na patronu navlékněte ochranný obal 
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Vyprázdnění bóje (#2) 
•Otevřete náustek ventilu 

•Stiskněte tlačítko vzadu na ventilu 

•Bóji srolujte a vytlačte veškerý plyn 

•Zavřete ventil 

 

Složení RESTUBE (#3) 
RESTUBE složte nejprve podélně 

• Rozložte bóji tak, aby mechanismu spouště byl nahoře a směřoval 

vlevo 

• Přeložte spodní část v horizontální tečkované linii 

• Zasuňte složenou část pod patronu s CO2 tak aby byl náustek nalevo 

Nyní následuje „Cikcak“ složení (#4) 

• Otočte bóji tak, aby mechanismus spouště směřoval nahoru 

• Střídavě skládejte předním a zadním směrem podél tečkovaných linií 

• Pokračujte až k patroně. Bóje je správně složená, když skládání 

skončíte s patronou na vrchu. 

• Slova „Oben/Top/Haute“ musí být viditelná 

Zabalení bezpečnostního popruhu (#5) 
• Držte složenou bóji pevně v ruce 

• Volnou rukou obtočte bezpečnostní popruh kolem dokola a zpět až 

k patroně 

•  Bezpečnostní popruh připevněte na bílý suchý zip (5g) 

• Bóji vložte do kapsy 

• Přebývající popruh neobtáčejte kolem bóje, ale uložte jej volně vedle 

bóje do kapsy 
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VAROVÁNÍ 

Pokud není bóje uložena do kapsy dle pokynů, nemusí se správně rozvinout při 

spuštění 

• Pozice složené bóje musí být v kapse taková, aby výstupek spouště 

směřoval ke štítku se symbolem spouště 

• Lanko spouště musí viset mimo kapsu 

• Krycí léga (6) musí být v přední části před bójí zarovnaná se švem 

• Nevkládejte bezpečnostní popruh do vnitřní kapsičky 

• Suchý zip (5f) připojte na suchý zip (5c) na krytu kapsy 

• Zavřete kapsu 

Problémy, jejich možné příčiny a řešení 
 

Problém Možná příčina Řešení 

Bóje nelze vložit do kapsy Je možné, že jste z bóje 
nevytlačili veškerý plyn 

Bóji rozložte a znovu z ní 
pečlivě vytlačte veškerý 
plyn 

Suchý zip nejde zavřít Bóje pravděpodobně není 
složená správně 
Bóje pravděpodobně není 
do kapsy vložená správně 

Zkuste bóji složit znovu 
podle pokynů v návodu 
Výstupek na spoušti musí 
lícovat se značkou v kapse 

CO2 patrona nelze 
zašroubovat nebo jen 
s velkými obtížemi 

Páčka nebyla sklopena 
před našroubováním 
patrony 

Sklopte páčku a zajistěte 
klipem. Poté našroubujte 
patronu 

RESTUBE se posouvá na 
opasku 

Opasek není správně 
umístěn a suché zipy (5d a 
5e) nejsou spojeny 
Opasek není dostatečně 
utažen na těle 

Nasaďte opasek správným 
způsobem 
Dotáhněte opasek 

Spoušť je nepřístupná 
nebo jen s obtížemi 

Spoušť byla zabalena do 
kapsy 
Nevhodná pozice na těle 

Spoušť musí vyčnívat 
(viset) z kapsy 
Opravte pozici kapsy na 
těle tak, aby byla spoušť 
snadno dostupná 
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Údržba 
RESTUBE pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. V případě zjištění jakéhokoliv 

poškození, kontaktujte svého prodejce. Nikdy se nesnažte RESTUBE opravovat 

svépomocí. 

Kontrola těsnosti bóje. 

Bóji nafoukněte ústy a pokud vydrží v bóji vzduch po dobu 16 hodin, je vše v pořádku 

• Nevystavujte bóji vysokým teplotám.  

• Nesušte bóji na slunci.  

• Dodržujte pokyny dle symbolů na kapse.  

• K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol a rozpouštědla.  

Při běžném používání v klimatických podmínkách střední Evropy, je životnost RESTUBE 

5 let. Při pouze občasném použití nebo naopak velmi častém (> 1x týdně), při použití 

v jiných klimatických zónách může být životnost adekvátně kratší a je třeba RESTUBE 

pravidelně kontrolovat a ověřovat jeho funkčnost. RESTUBE Classic je konstruován na 

40 použití. 

 


