Stand Up Paddle Board SET
All Around SUP Board
Kezelési útmutató

A Stand Up Paddle Board egy kíváló lehetőség, kemping kirándulásokhoz, csónakázáshoz.
A deszka meglepően merev a kiváló minőségű anyagok és a professzionális kialakítás
miatt kiváló minőségű. Ez a kézikönyv azért készült, hogy segítsen a felfújható Stand Up
Paddle Board (a továbbiakban ISUP) biztonságos és örömteli működtetésében. Kérjük,
figyelmesen olvassa el és ismerje meg az ISUP-t, mielőtt használatba venné.
Bármelyik ISUP, függetlenül attól, hogy mennyire erős is, súlyosan megsérülhet, ha nem
megfelelően használja. Ez nem kompatibilis a biztonságos csónakázással. Az ISUP
sebességét és irányát mindig a tengeri viszonyokhoz igazítsa. Az ISUP használatakor
viseljen mentőmellényt. Vegye figyelembe, hogy néhány országban jogi követelmény olyan
mentőmellény viselése, amely mindig megfelel a nemzeti jogszabályoknak.

Felépítése a Boradnak

Csomag tartalma:
 1 db Stand up Paddle Board
 1 db állítható lapát
 Kézí pumpa nyomásmérővel
 Szelep kulcs
 Javító készlet
 Hordtáska
 1 db közép uszony
 Leírás

Előkészítés
1. Vegye ki a csomagolásból a Board-ot. Gurítsa ki egy tiszta sima felületen.
2. Kövesse az útasítást a szelep helyes felpumpálásához és leeresztéséhez.
A szelep a Board „orra” környékén helyezkedik el. A szelep lezárásához az
infláció érdekében ellenőrizze, hogy a középső szelep csapja „FEL” helyzetben
van. Ha az „LE” helyzetben van, nyomja meg a szelepcsapot „FEL” helyzetbe.

A leeresztő szelep kinyitásához nyomja le a szelepcsapot (nem kell forgatni),
ellenőrizze, hogy a középső szelepcsap lefelé van-e.
A leeresztés során vigyázzon a szelep körüli homokra vagy törmelékre, mivel a kis
részecskék levegőbe kerülhetnek a légnyomás felszabadulásával. Használat közben
mindig rögzítse a szelepfedelet a szelepszár felett. Ez megakadályozza a
részecskék véletlenszerű kiszabadulását a légkamrákban.

3. ISUP Board felpumpálása
a. Csavarja le a szelepsapkát, nyomja le a szelepcsapot, hogy kinyissa a
szelepet, hagyja, hogy a levegő természetesen áramoljon a termékbe, majd
nyomja meg ismét a szelepcsapot, hogy bezárja a szelepet („FEL”
helyzetben).
b. Ellenőrizze, hogy a szivattyútömlő csatlakoztatva van-e az „felfújás”
aljzathoz.
c. Kapcsolja össze a szivattyú fúvókáját a szelepcsatlakozóba fél csavarral
(óramutató járásával megegyező irányban).
d. Készítse el a levegő pumpálását a Boardba úgy, hogy a szivattyú dugattyúját
felfelé és lefelé csúsztatja. Felfújja mindaddig, amíg el nem éri a szükséges
nyomást. Legalább 12psi a megfelelő ISUP működéshez és legfeljebb 15psi
ehhez a termékhez.
e. A felfújás után húzza meg a szelepsapkát. Csak a szelep kupak tudja
biztosítani a végső légszigetelést.

4. A két oldalsó uszony rögzítve van a terméken. Miután a board felfújódott, csúsztassa a
középső uszonyt az alaphoz és helyezze be a rögzítő csapot.
5. Óvintézkedések:
NE használjon légkompresszort. A kompresszor túlzott felfújása által a deszkára okozott
károkra nem vonatkozik garancia. 2 vagy 3 nap után a hőmérséklet változása miatt a
nyomás enyhén csökkenhet, ha igen pumpáljon levegőt hozzá. Mielőtt elkezdene, egy túrát a
fújja fel a Boardot és várjon 24 órát, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a termék légmentes.
Ha folyamatosan csökken a légnyomás, kövesse a szivárgás észlelésére vonatkozó
utasításokat a kézikönyv javításával foglalkozó részében. NE fújja túl a Boardot. 15 psi
maximális nyomás megfelelő. Ha a tábla meleg környezetben lesz, enyhén eressze ki a
levegőt, és hagyja, hogy a nap hője fokozza a belső nyomást. A hidegebb víz hőmérséklete
enyhén csökkenti a kamra nyomását. Jó ötlet, ha magával viszi a pumpát, hogy szükség
esetén némi levegőt adjon a kamrákhoz.

ALU teleszkópos ISUP lapát
A lapát három darabból áll. A lapát felépítéséhez tartsa lenyomva a gombot, miközben
összecsúsztatja a darabokat, amíg a helyükre nem kattannak. A lapát utolsó szakasza
(teteje) állítható. A saját magasságától 6 hüvelykkel kell magasabbnak lenije. Ettől kezdve
állítsa be a felső részt felfelé vagy lefelé, amíg a hossza megfelelő lesz az ön számára. A
hosszabb lapát jobban megfelel a sima, könnyebb evezési mozgásnak. A rövidebb lapát
megfelelő versenyekhez.

Ha a lapát beállítása után úgy érzi, hogy laza, kérjük húzza meg a csavart.
Jellemzők:




Állítható hosszúság 165 - 208 cm között
Könnyű és úszik a vízen
960 g tengely 29 és 27 mm-es

Kisebb javítások

Ha a Boardban csökken a légnyomás, ami nem a hidegebb hőmérséklet
következménye akkor ellenőrizze a szelepet. A szelep meghibásodása nagyon ritka.
A szivárgás megállapításához javasoljuk, hogy keverjen össze szappant és vizet egy
spray-palackban, és permetezzen a szelep körül. Ha buborékok képződnek,
ellenőrizze a szelepet. Ügyeljen rá, hogy a szelepbetét szorosan be legyen csavarva.
Ha továbbra is problémái vannak, valószínűleg ideje új szelepet rendelni. A teljes
szelep kicserélhető egy egyszerű szerszámmal, amely a csereszelephez tartozik.
Ha szeleppel nincs probléma, akkor nagy valószínűséggel egy kisebb sérülés lyuk
van rajta. Ebben az esetben is használhatjuk, a szappanos vizet a buborékok
segítségével könnyen megtalálhatjuk a sérült részt.

Javító készlet:
0,3 cm-esnél kisebb sérülés könnyen javítható. Engedje ki a levegőt a Boardból,
szárítsa meg a javítandó területet. Rakjon a sérült területre egy kis ragasztót és
hagyja száradni 12 órán át.

Ha nagyobb terület sérült: akkor javító foltot kell használni. Ebben az esetben is ki
kell engedni a levegőt és megszárítani azt a területet, amely sérült. A javítási
területet tisztítsa meg alkohollal. Vágja ki a javító foltot 5 cm-rel nagyobbra, mint a
lyuk. Mivel a ragasztó gyorsan szárad így pontosan a helyére kell igazítani.
A ragasztások között 5 percnek kell eltelnie. Először a Board területét ragasszuk,
majd a javító foltot. Mivel a ragasztó gyorsan szárad így pontosan a helyére kell
igazítani. A henger segítségével ellenőrizze, hogy a javító folt sima és egyenletes-e.
Várjon 24 órát, mielőtt újra felfújná a Boardot.

Biztonsági előírások
(1) Nem nyújt biztonságot a fulladástól.
(2) Csak uszóknak
(3) Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellet használhatják.

(1)
(2)
(3)
(4)

Nem használható vad vízeken.
Magas hullámoknál ne használjuk.
Ne használja tengeri áramlatban.
14 év alattiak számára nem ajánlott.

(1)
(2)
(3)
(4)

Használatt előtt olvassa el az útasításokat.
Pumpálja fel az összes kamrát.
Csak egy személy használhatja egyszerre.
Max. Terhelhetőség 115 kg. 150m ne legyen messzebb a parttól.

FIGYELMEZTETÉS
Minden használat előtt ellenőrizze le a SUP Boardot és a felszerelést.
 Próbálja elkerülni, hogy egyedül legyen a vízen.
 Ellenőrizze le az időjárási viszonyokat.
 Mindig legyen lehetőség a kommunikációra a vízen.
 Kerülje az evezést, amikor a parttól szél fúj.
 Ismernie kell a víz áramlását.
 Mindig viseljen mentőmellényt.
 Mindig hordja a biztonsági bokapántot.
 Használjon búvárruhát.
 Végezzen el egy elsősegély tanfolyamot.
 Ne használja a Boardot, ha nem tud úszni.
 Ne menjen ki a vízre, ha alkoholt ivott, vagy drogok hatása alatt van.
 Ha a Board nincs már a vízben, úgy engedjen kis levegőt belőle és helyezze
árnyékos helyre. így elkerülheti, hogy a Board deformálódjon.

Tárolás és tisztítás
 Tárolás előtt mindig szárítsa ki a penész elkerülése érdekében.
 A tisztításhoz ne használjon erős vegyszereket, egy szappanos víz elegendő.
 Tárolhatja felfújt vagy leeresztett állapotban. Leeresztett állapotban
használja a táskát.
 Felakasztani nem ajánlatos.
 Ne helyezze ki extrém hidegnek/melegnek.
 Mindig egy tiszta és száraz helyen tárolja..
 Ne csavarja föl túl szorosra.
 Ha az uszonyok el deformálódnak, akkor rakja bele forró vízbe és a vízből
kivéve egy hajszárító segítségével formálja újra.

