TAKOON BEÁLLÍTÁSOK
Gyenge a kite , erős szélre

+ 10 % erő, gyenge szélre

LASSÚ

GYORS

Fontos a beállítás.

Ha nem a megfelelő szélre van állítva, akkor vagy nem fog húzni, vagy túl erős és gyors lesz.
Gyenge szélben: belépő élen erősre, kilépő élen gyorsra
Erős szélre: belépő élen gyengére, kilépő élen lassúra.

A kilépő azaz a szélső zsinór rövidítésével nem mindig érünk el több erőt.
Úgy kell beállítani, hogy gyenge szélben ha lehúzzuk koppanásig a bar-t, az ernyő ne kezdjen lefelé,
a kilépő él felé tolatni (túl trimmelés).
Ha túl rövid a zsinór, először több erőt érzünk, de a kite elveszíti a repülési képességét,
és nem fog húzni

Bekötési útmutató

Nem nyúlunk hozzá,
csak ha nyúlik az egyik belépő zsinór

↓

Felső csomó erős a kite,
gyenge szélre
Középső csomó
gyenge a kite erős szélre

↓
Akkor tegyük ide,
ha nem tolat az ernyő,
egyébként a felső csomó

↓

Trimmelés:
1. beállítási lehetőség menet közben:
- ha eltoljuk magunktól a bar-t: gyenge lesz a kite és lassú
- ha magunkhoz húzzuk a bar-t: erős lesz a kite és gyors
2. beállítás fixre menet közben
- ha a bar fölött / alatt a gurtnit, ill. a kötelet lefelé húzzuk a kite gyenge lesz és lassabb.
- ha a bar fölött / alatt a gurtnit, ill. a kötelet kiengedjük a kite erős lesz és gyors
3. bekötés beállítások: köteleken állítás

Egy bar-t tudunk használni kis és nagy ernyőhöz egyaránt.
kisebb ernyőnél ( 9 vagy kisebb) jobb a rövidebb bar

Ha túl erős az ernyő vagy nem érezzük biztonságban magunkat el kell engednünk a bar-t és az ernyő
elveszíti az erejét, és leesik oldalra.
Ha technikai hiba lép fel, ki kell oldani a chicken loop-ot

↓

Ebben az esetben az ernyő 1 zsinóron belebeg húzóerő nélkül.
Csak úgy próbáljuk meg visszaállítani az eredeti helyzetet, vagy az ernyőhöz menni, hogy különösen
figyelünk arra, nehogy ránk tekeredjen a zsinór.

Ha nem feszül a zsinór könnyen ránk tekeredhet.

Ezt mindenáron kerüld el!

Ha a chicken loop-ot kioldva is marad erő az ernyőben.
akkor teljesen le kell oldani magunkról. az ernyőt

↓

Inkább az ernyő mint TE
OLCSÓBB ÉS KÖNNYEBB MEGVARNI

ÚJRA STARTOLÁS

GO RIDE

