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1 Vitajte 

Ďakujeme, že ste si vybrali paramotor SCOUT.  
 
 
 
Sme presvedčení, že ste si vybrali najinovatívnejší paramotor súčasnosti. Do vývoja a 
inovácií paramotoru SCOUT sme investovali množstvo úsilia s cieľom zabezpečiť najlepšie 
letové vlastnosti, maximalizovať bezpečnosť prevádzky. Naším cieľom bolo, aby lietanie 
poskytovalo maximum zábavy a pôžitku. 
Paramotor bol vyrobený na Slovensku a prešiel podrobnou kontrolou pred expedovaním 
zákazníkovi. 
 

Zdôrazňujeme, že zákazník nie je oprávnený vykonávať žiadne modifikácia paramotoru, 
ktoré by spôsobili zmenu od pôvodnej špecifikácie a vlastností. Ak prevádzkovateľ takéto 
zmeny vykoná, má to za následok stratu záruky. 
 
 
 
Tento návod na obsluhu nie je náhradou na získanie potrebnej kvalifikácie. Pre lietanie na 
paramotore SCOUT je potrebné absolvovať príslušné školenie a získať spôsobilosť pre 
prevádzku lietajúcich športových zariadení. 
 

Dôležité upozornenie: 
Dôsledne si prečítajte tento manuál pred použitím paramotoru SCOUT! 
Majte na pamäti, že budete používať paramotor SCOUT na vlastné riziko. Nakoľko lietanie 
na motorových padákových klzákoch prináša množstvo rizík, či už s paramotorom SCOUT 
alebo akýmkoľvek iným, žiadna záruka sa nevzťahuje na nehody, poranenia tela a/alebo 
úmrtie. Uistite sa, že ste vykonali všetky potrebné kontroly na paramotore i padákovom 
klzáku pred každým letom. Nikdy nelietajte s paramotorom SCOUT, ak zistíte akúkoľvek 
poruchu alebo poškodenie. 
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2 Váš paramotor 

 
Základné údaje 

typ športového lietajúceho 
zariadenia 

MPG - Motorové padákové kluzáky s motorem na zádech pilota - pohonná 
jednotka  

Názov SLZ SCOUT paramotor 

Výrobca SCOUT aviation s.r.o. 
Hadovská cesta 870, Komárno 945 01, Slovenská Republika 
IČO: 47 507 292 
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Švec 
Tel: +421 0907 561 083 
Email: miroslav@scoutparamotor.com 
www.scoutpatamotor.com 

Dátum výroby  

Výrobné číslo rámu  

Motor / výrobca  

Výrobné číslo motora  

Zábeh motora  vykonal výrobca 

 vykoná prevádzkovateľ 

Celkový počet motohodín k dátumu 
prvého predaja 

  

Základné technické parametre  

Hmotnosť  

Rozmery Priemer ochranného koša 1484 mm. Vhodné pre použitie vrtúľ do 1320mm 

Objem palivovej nádrže 12 litrov 

Schválené typy vrtulí  skladacia DMP 6 
 nastaviteľná DMP 5 
 drevené nerozoberateľné vrtule do priemeru 1320 mm 

Výbava 

SafeStart áno 

Typ závesu  stredný pohyblivý (štandard) 

 hybridný spodný 

Ovládanie plynu  štandardný pištoľový ovládač (pravý alebo ľavý) 

 Vittorazi V-throttle (pravý alebo ľavý) 

 Cameleon fingert throttle controler ľavý 

 Cameleon fingert throttle controler pravý 

PPG meter  áno 

 nie 

Palivomer  áno 

 nie 

Vrtuľa  Schálené typy vyrulí 

  skladacia DMP 6 

 nastaviteľná DMP 5 

 a drevené neozoberateľné vrtule do priemeru 1320 mm 

Prepravné obaly na kôš  áno 

 nie 

Cestovná taška  áno 

 nie 

PPG meter  áno 

 nie 
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3 Záznamy o majiteľoch 

Prvý majiteľ  

Meno / názov  

Adresa  

Tel  

Email  

Dátum od  

Dátum do  

Vykonané zmeny na paramotore  
 
 
 
 

2. majiteľ  

Meno / názov  

Adresa  

Tel  

Email  

Dátum od  

Dátum do  

Vykonané zmeny na paramotore  
 
 
 
 

3. majiteľ  

Meno / názov  

Adresa  

Tel  

Email  

Dátum od  

Dátum do  

Vykonané zmeny na paramotore  
 
 
 
 

3. majiteľ  

Meno / názov  

Adresa  

Tel  

Email  

Dátum od  

Dátum do  

Vykonané zmeny na paramotore  
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4 Skladanie paramotoru 

 

Skladanie ochranného rámu 
Pre zloženie paramotoru postupujte podľa nasledovného návodu: 

1. položte paramotor na pevný podklad 
motorom smerom dolu 

2. povytiahnite teleskopický stojan 
paramotoru o cca 10 cm, uistite sa, že 
poistné kolíky zapadli na svoje miesto. Ak 
to tento krok vynecháte, neskôr Vás to 
bude mrzieť:-) 

3. otočte paramotor postrojom smerom dolu. 
Odporúčame pootočiť nosné podpory  
postroja smerom dopredu a oprieť 
paramotor o ne 

4. nasaďte spodné dve ramená ochranného 
koša 

5. nasaďte spodnú obruč 
6. postavte paramotor ako na obrázku hore 
7. nasaďte ďalšie ramená (obr. v strede). 
8. vyberte zvyšných 5 obručí z obalu, držte 

ich naďalej poskladané spolu. 
9. ponechajte karabínku napínacej šnúry 

zapnutú - tým zabránite vyvlečeniu a 
zamotaniu napínacej šnúry. 

10. nájdite vo zväzku obručí vnútornú obruč a 
určite na ktorú stranu patrí. 

11. pristúpte k paramotoru spredu tak, aby 
sieťka ostala z prednej strany. 

12. umiestnite vnútornú obruč na sponé 
rameno a stále držte všetkých 5 sekcií 
spolu. Odporúčame nasunúť obruč na 
rameno len čiastočne do tej miery, aby 
obruč ostala na mieste. Nie je potrebné 
nasunúť obruč úplne na doraz, nakoľko to 
môže byť zložité s celým zväzkom obručí 
v ruke.  

13. ponechajte druhý koniec prvej obruče 
voľný. Ponechajte voľný koniec obruče z 
vonkajšej strany. 

14. Ponechajte prvú sekciu na mieste a 
odviňte ostatné 4 obruče a nasaďte 
vnútornú obruč na ďalšie rameno (o tretej 
alebo deviatej hodine). Opäť, postačuje 
nasunúť len čiastočne. Opäť, ponechajte 
druhý koniec voľný z vonkajšej strany. 

15. opakujte s ďalšími obručami. 
16. Možno bude potrebné odpojiť karabínku 

napínacej šnúry, aby ste mohli zapojiť 
poslednú obruč. 

17. V tomto kroku by ste mali mať všetky 
obruče čiastočne nasunuté s druhým 
koncom voľným z vonkajšej strany. 
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18. Teraz, dokončite skladanie ochranného rámu dotlačením obručí na doraz tak aby 
zapadla poistka. V snahe o maximálnu presnosť pri výrobe sú tolerancie minimálne, 
takže niekedy je potrebné spojom pohýbať alebo dotlačiť silou. 

19. Zapojenie posledného spoja vyžaduje väčšiu silu. 
20. Odpojte karabínku napínacej šnúry. Prevlečte dlhší koniec šnúry poza postroj a 

prevlečte cez oko napínacieho popruhu. 
21. zapojte karabínku do na druhý uzlík na napínacej šnúre. 
22. Napnite napínací popruh. 
23. Hotovo:-) 

 

Demontáž ochranného rámu: 
1. uvoľnite napínací popruh 
2. odpojte karabínu 
3. vyvlečte dlhší koniec napínacej šnúry popred postroj a zapojte do karabínky pred 

postrojom Takto spojíte voľné konce šnúry a zabránite zamotaniu sieťky. 
4. Odpojte prvý spoj obruče a ramena. Vyberte si ktorýkoľvek. Prvý spoj vyžaduje väčšiu 

silu, avšak odporúčame malé postupné pohyby pre uvoľnenie spoja.  
5. Odpojte len jednu stranu každej obruče, ponechajte druhý koniec zapojený. Tým 

zabránite aby Vám obruče popadali a zavadzali pri odpájaní ďalších. odporúčame 
malé postupné pohyby do strán pri stálom ťahu.. 

6. odpojte aj druhé konce všetkých obručí ale ponechajte stále mierne nasunuté tak aby 
držali na mieste. 

7. zoberte spodnú obruč a preklopte ju smerom hore a položte ju zhora na nasledujúcu 
obruč. 

8. zoberte prvú a druhú obruč SPOLU a preklopte ju zhora na tretiu 
9. pokračujte ďalej a takto získate usporiadaný zväzok, ktorý bude ľahké znovu nasadiť 
10. uložte zväzok obručí do obalu 

 
 

Nasadenie vrtule: 
 
Vrtuľu nasadzujte nasledovným spôsobom: 

1. Vrtuľu najprv osadíme na unášač 
a postupne doťahujeme spojovacie 
skrutky. Spojovacie skrutky 
doťahujeme nasledovne – vždy 
dvojice spojovacích skrutiek proti sebe.   

2. Skrutky vrtule postupne doťahujte momentovým kľúčom na moment 10 Nm  pri 
skrutkách M 6 pri skrutkách M 8 – 14 Nm. ( platí pre skladaciu vrtuľu ) 
M 8 - 24 Nm ( platí pre staviteľnú vrtuľu )   

3. Vrtuľa musí byť presne nastavená inak sa môžu pri chode motora, počas letu 
vyskytovať vibrácie, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životnosť paramotora, prípadne 
môžu viesť k jeho deštrukcii.  

 
S vrtuľou zaobchádzajte opatrne – nepoužívajte vrtuľu ako držadlo – s poškodenou vrtuľou 
nikdy nelietajte -  nesnažte sa poškodenú vrtuľu opravovať, opravu zverte výrobcovi – vrtuľu 
nijak neupravujte – v prípade nezvyčajných vibrácií nepoužívajte paramotor, vyhľadajte 
výrobcu paramotora, alebo špecializovaného opravára, povereného výrobcom, na servis 
paramotorov 
 

Dôležité upozornenie: Nikdy neštartujte 
motor bez riadne nasadenej vrtule! 
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Pripojenie záložného padáku 
Paramotor SCOUT má postroj s predprípravou pre pripojenie záložného padáku pod 
sedadlom pilota. Od ramenných popruhov až 
ku kontajneru pre umiestnenie záložného 
padáku sú v ochrannom puzdre vedené 
popruhy pre pripojenie záložného padáku. 
Nič nesmie brániť odhodeniu záložného 
padáku! Dbajte o to, aby popruh pre 
pripojenie záložného padáku bol vždy na vonkajšej strane a nič mu nebránilo pri vykĺznutí z 
ochranného puzdra a pri napnutí po vyhodení záložného padáku. 
 
 

5 Zábeh motora 

Paramotor SCOUT je dodávaný s úplne novým motorom bez vykonaného zábehu, pokiaľ nie 
je uvedené inak.  
 
 
 
 

6 Nastavenie postroja 

 

Nastavenie umiestnenia karabín 
 
Pred prvým letom je potrebné vykonať overenie nastavenia postroja. Umiestnenie 
karabín pre pripojenie padákového klzáku je potrebné prispôsobiť váhe pilota. 
Na podporách postroja pilota sa nachádzajú 4 otvory pre prevlečenie popruhu, ktorým je 
pripojená karabína.  
 
Pre pilotov o hmotnosti cca 85 kg je vhodné 
prevliecť popruhy cez druhý a tretí otvor, t.j. 
v strede. 
Ľahší piloti by mali posunúť karabínu 
smerom dozadu, t.j. prevliecť popruh cez 
tretí otvor, alebo cez tretí a štvrtý. Veľmi 
ľahký piloti budú potrebovať prevliecť 
popruh len cez štvrtý otvor. 
Ťažší piloti by mali karabínu posunúť 
smerom dopredu, t.j. napríklad cez prvý a 
druhý otvor. 
Celkovo umožňuje systém 7 polôh. 
 
Obrázok na ďalšej strane vyznačuje 
polohu dier. 

Dbajte o to, aby popruh pre pripojenie 
záložného padáku bol vždy na vonkajšej 
strane 

Vykonajte zábeh motora podľa pokynov 
výrobcu motora. 

Nesmiete vykonať let bez overenia 
správneho nastavenia postroja. 
Nastavenie postroja nikdy neoverujte 
počas letu! 
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Popruh má byť prevlečený dvakrát a na oboch stranách prekrížený. 
 
Náklon paramotoru sa meria na unášači vrtule. Optimálny náklon je 2-5 stupňov smerom 
dozadu. Väčší náklon zhoršuje letové vlastnosti, znižuje účinnosť vrtule a zvyšuje riziko 
"zatwistovania". 
Menší uhol alebo dokonca predklon môže byť nebezpečný, a zvyšuje riziko, že sa riadiace 
šnúry zachytia do rotujúcej vrtule. 
 
Správne nastavenie náklonu paramotoru overujte vykonaním pokusného zavesenia sa 
na pevnej hrazde. 
 
 

1 

2 
3 

4 
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Nastavenie popruhov 
Prispôsobte dĺžku porpuhov Vašej postave. Urobte test zavesením pred prvýmletom a uistite 
sa, že Vaše nastavenia nebránia pohodlnému nasadaniu do sedačky a neobmedzia pohodlie 
počas letu. 
 

 
 
Dbajte na to, aby dva popruhy, ktoré 
uchytávajú spodok sedačky ku spodku 
rámu neboli príliš krátke. Uistite sa, že 
majú aspoň 12-14 cm voľnosť. Ak by ste 
ich nastavili príliš krátke, znemožní to 
plynulé zdvihnutie sedáku pri rozbehu a 
zároveň skráti sedaciu časť postroja - 
postroj sa Vám bude zdať malý. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Odporúčame mierne uvoľniť ruksakové popruhy pred štartom, alebo bezprostredne po štarte. 
Utiahnuté popruhy sú vhodné pre prenášanie paramotora pred štartom na dlhšie vzdialenosti 
avšak počas letu obmedzujú možnosť riadiť krídlo prenosom váhy. 
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7 Predletová kontrola 

Rám, ochranný 
rám 

Výskyt prasklín 
Zaistenie všetkých poistiek 
Neporušenosť a správne napnutie sieťky 
Voľnosť pohybu baranov bez nadmernej vôle smerom do bokov 

Postroj poškodenie  či roztrhnutie popruhov,  
overte pevnosť pripojenia postroja 

Vrtuľa prítomnosť prasklín, úlomkov 
vrtuľa nesmie javiť žiadne známky poškodenia 
dotiahnutie skrutiek  
dostatočná vzdialenosť od rámu 

Palivová nádrž Skontrolujte tesnosť uzáveru 
Praskliny na nádrži, únik paliva 
Upevnenie nádrže k rámu popruhom 

Motor Neporušené silentbloky 
Neporušenosť výfuku a pružín výfuku 
Napnutie prevodového remeňa 
Žiadne vonkajšie známky poškodenia 
Vôľa ložísk reduktoru 
 

Záložná padák Pripojenie, poisťovacie háčiky, rúčka 
Motorová skúška Zahriatie motora, voľnobeh, akcelerácia, plný výkon, decelerácia, 

voľnobeh - sledovať pravidelnosť a plynulosť chodu v jednotlivých 
režimoch 
Vypnutie motora - overte funkčnosť vypínania motora 

 
V PRÍPADE AKÉHO KOĽVEK POŠKODENIA PARAMOTORA JE ZAKÁZANÉ  UVIESŤ 

PARAMOTOR DO CHODU A VYKONÁVAŤ LETOVÚ ČINNOSŤ.   
 PRE BEZPEČNÉ POUŽIVANIE ZABEZPEČTE ODBORNÚ OPRAVU PARAMOTORA 

8 Všeobecné pokyny pre bezpečné lietanie 

 

Obsluhovať paramotor SCOUT, štartovať motor a lietať na paramotore SCOUT smie len 
spôsobilý letecký personál! 

Používajte paramotor SCOUT len s padákovými klzákmi určenými pre motorový paragliding. 
Vždy používajte ochrannú prilbu a to aj pri motorovej skúške na zemi alebo zahrievaní 
motora na zemi. 
Vyvarujte sa kontaktu s horúcimi časťami ( motor, výfuk) alebo pohybujúcimi sa časťami 
(vrtuľa, remeň). 
Pred štartom motora zabezpečte dostatočný odstup všetkých ľudí okolo. Neštartujte motor, 
pokiaľ sa ktokoľvek nachádza v nebezpečnej blízkosti. Zabezpečte voľný priestor 15 m v 
priestore disku vrtule a 5 m pred a za paramotorom.   
Zabráňte tomu, aby sa akékoľvek uvoľnené predmety mohli dostať do rotujúcej vrtule 
(konáre, voľné popruhy, kusy oblečenia a podobne). 
Vždy vykonajte úplnú predletovú kontrolu. 
Skontrolujte vhodnosť podmienok pre let. 
Čítajte terén, počasie a vietor. Sledujte vzdušný priestor okolo seba. 
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9 Poletová kontrola 

 

Rám, ochranný 
rám 

prítomnosť prasklín 
Zaistenie všetkých poistiek 
Neporušenosť a správne napnutie sieťky 
Voľnosť pohybu baranov bez nadmernej vôle smerom do bokov 

Postroj poškodenie  či roztrhnutie popruhov,  
overte pevnosť pripojenia postroja 

Vrtuľa prítomnosť prasklín, úlomkov 
vrtuľa nesmie javiť žiadne známky poškodenia 
dotiahnutie skrutiek 
dostatočná vzdialenosť od rámu 

Palivová nádrž Skontrolujte tesnosť viečka 
Praskliny na nádrži, únik paliva 
Upevnenie nádrže k rámu popruhom 

Motor Neporušené silentbloky 
Neporušenosť výfuku a pružín výfuku 
Napnutie prevodového remeňa 
Žiadne vonkajšie známky poškodenia 
Vôľa ložísk reduktoru 
 

Záložná padák Pripojenie, poisťovacie háčiky, rúčka 
Motorová skúška Zahriatie motora, voľnobeh, akcelerácia, plný výkon, decelerácia, 

voľnobeh - sledovať pravidelnosť a plynulosť chodu v jednotlivých 
režimoch 
Vypnutie motora - overte funkčnosť vypínania motora 

 
 

V PRÍPADE AKÉHO KOĽVEK POŠKODENIA PARAMOTORA JE ZAKÁZANÉ ZNOVU  
UVIESŤ PARAMOTOR DO CHODU A VYKONÁVAŤ LETOVÚ ČINNOSŤ.   

 PRE BEZPEČNÉ POUŽIVANIE ZABEZPEČTE ODBORNÚ OPRAVU PARAMOTORA 
 

10 Údržba 

Údržbu motora vynajte podľa pokynov od výrobcu motora. 
 
 
Každých 30 letových hodín alebo 12 mesiacov vykonajte nasledovnú údržbu: 

1. prekontrolovať, očistiť a znovu namazať klzný spoj podpôr postroja pilota a rámu 
2. demotnovať postroj a overiť stav popruhov, ktorými sa postroj prichytáva k rámu 
3. vymeniť palivové hadičky a palivový filter, skontrolovať tesnosť spätného ventilu na 

palivovej pumpe. 
4. každých 12 mesiacov vymeňte batérie v zariadení SafeStart 

 
 
K čisteniu postroja sa smie používať iba vlažný mydlový roztok. Postroj sa nesmie čistiť 
žiadnym chemickým prostriedkom ani prať v pračke!!! Akékoľvek čistenie postroja 
chemickými prostriedkami či horúcou vodou, môže oslabiť, alebo poškodiť materiál z ktorého 
je postroj vyrobený.  
Skôr ako uschováte postroj po čistení je potrebné sa presvedčiť či je riadne všade suchý. 
 
 



 Návod na obsluhu a údržbu. 

Proudly designed and manufactured in Slovakia. (www.scoutparamotor.com) 13 

Postroj musí byť skladovaný v temnej a dobre vetranej miestnosti, a tak isto musí byť 
chránený pred teplotnými výkyvmi. Postroj nesmie byť skladovaný v miestnosti, kde je 
benzín, rôzne riedidlá, alebo iné chemicky agresívne prostriedky.  
V prípade, že bol postroj mokrý nechajte ho poriadne vysušiť v prievane bez priameho 
vplyvu slnečného žiarenia. 
 
 

11 Záručné podmienky 

 
Záruka je 24 mesiacov od dátumu predaja paramotora. Záruka sa vzťahuje na materiálové 
a konštrukčné závady. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neopatrným, 
neodborným zaobchádzaním, nedodržaním prevádzkových obmedzení a pokynov k údržbe 
a kontrole. Pri nedodržaní termínov pravidelných záručných prehliadok, záruka končí dňom 
poslednej prehliadky. Záruka sa nevzťahuje na opravy vykonané iným subjektom ako je 
výrobca, alebo povereným servisným technikom. V prípade akéhokoľvek zásahu do 
paramotora, ktorý nebude vykonaný výrobcom, alebo poverenou osobou je záruka neplatná. 

 
Náhradné diely, príslušenstvo a komponenty sú výrobcom dôkladne skúšané aby spĺňali 
náročné požiadavky na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky paramotora. Používajte iba 
originálne diely, príslušenstvo a komponenty. V prípade použitia iných náhradných dielov, 
príslušenstva a komponentov ako dodávanými výrobcom, výrobca paramotora v žiadnom 
prípade nezaručuje správnosť a bezpečnosť prevádzky paramotora a  záruka je neplatná. 
 
Akékoľvek poškodenie, alebo vzniknutá závada, ktorá bráni používaniu paramotora musí byť 
nahlásená výrobcovi. Po prešetrení rozsahu poškodenia, alebo zistenia príčiny závady 
výrobca určí spôsob vykonania opravy. Výrobca môže určiť na vykonanie opravy 
zodpovednú osobu, ktorá opravu vykoná. 
Po vykonaní opravy bude vykonaný zálet, určeným skúšobným pilotom, ktorý potvrdí 
lietajúce športové zariadenie ako prevádzky schopné a  odporučí technikovi motorového 
paraglidingu jeho uvedenie do letovej činnosti 
 
 
 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu 
návodu na použitie. 


