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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Biztonság

A termék használóinak tudatában kell lenniük annak, hogy a paddleboard használata veszélyes, és 
súlyos sérülést, vagy akár halált is okozhat. Mindig tartsa be a helyi törvényeket és biztonsági 
előírásokat, és használja a terméket ésszel!

 A használat előtt olvassa el a használati útmutatót!

 Ez a termék nem mentési célokra szolgál.

 Ez a termék nem gyermekeknek készült.

 Mindig viseljen (megfelelő méretű) mentőmellényt, amely megfelel a helyi előírásoknak,
mint pl.: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (III típus) és egyéb!

 Ez a termék nem alkalmas arra, hogy hajóval vagy más eszközzel vontassák.

 A paddleboardot csak vízben használja, és távolítsa el az úszó szennyeződéseket és akadályokat!

 Ne használja a paddleboardot magas hullámokban!

 Legyen óvatos a zátony területén! Ne használja a paddleboardot zúgókon!

 Ne használja a terméket erős szélben, nyílt vízen, erős áramlásban vagy veszélyes
hullámokban!

 Ne ugorjon fejest a paddleboardról a vízbe!

 A termék használata tapasztalatot és fizikai alkalmasságot igényel.

 A terméket csak jó úszóknak tervezték.

 Ne becsülje túl a képességeit, és ne becsülje alá a természeti hatásokat!

 Sose evezzen ki a vízre egyedül, és ne terhelje túl a paddleboardot!

 Sose hagyja a paddleboardot a vízben vagy annak közvetlen közelében felügyelet nélkül!

 Figyeljen a változó időjárási körülményekre!

 Legyen tisztában a képességeinek korlátaival, és ne kockáztasson!

 A tengerparton a forró napon szárítsa ki a paddleboardot!

 Mindig ellenőrizze az időjárási körülményeket a helyi illetékes szervezeteknél!

 A termék használata előtt ne használjon alkoholt vagy kábítószereket!

 Tartsa be az összes vonatkozó előírást és törvényt!

Mentőmellény kiválasztása

Mentőmellény: nyílt víz, extrém körülmények, speciális védő- és nehéz 
felszerelés.

Nyílt víz, nehéz időjárási viszonyok.

Védett víz, könnyű felszerelés.
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Megnövelt felhajtóerő: csak úszóknak, védett víz, segítség kézzel, 
korlátozott védelem a fulladás ellen, nem mentőmellény.

Teherbírás

IN 486416002 Paddleboard Jobe Aero SUP 12.6 

120 kg 

IN 486416004 Paddleboard Jobe Aero SUP 11.6 

120 kg 

IN 486416003 Paddleboard Jobe Aero SUP Yoga 10.6 

120 kg 

IN 486616002 SUP Paddleboard Jobe Aero SUP 9.4 

60 kg 

IN 486416001 Paddleboard Jobe Aero SUP 10.6 

120 kg 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A PADDLEBOARDOT
(Állva, egy szabványos paddleboard lapát segítségével)

 Álljon kényelmes helyzetben, a lábai párhuzamosak legyenek a vállakkal, és a térde legyen
kissé behajlítva! Vállait tartsa egyenesen, és nézzen egyenesen előre!

 Fogja meg az evezőlapátot! Egyik kezével markolja meg tenyerével a lapát felső végét, míg
másik kezét helyezze kb. 60 cm-rel alacsonyabbra. Előrefele evezzen, és keze legyen kissé
behajlítva!

 Ha balra akar fordulni, evezzen a paddleboard jobb oldalán! Ha jobbra akar fordulni, evezzen
a bal oldalon!

Amikor először fújja fel a paddleboardot, szobahőmérsékleten tegye – a PVC anyag lágy lesz, és a 
paddleboard könnyebben felfújható! Ha a terméket 0°C alatti hőmérsékleten tárolta, hagyja felfúvás 
előtt 12 órán keresztül egy 20°C hőmérsékletű helyiségben! A paddleboardot egy nagynyomású 
pumpával fújja fel, amely a paddleboard felszerelés része! Ez a pumpa olyan adapterrel rendelkezik, 
amely kompatibilis a fojtószeleppel.

VIGYÁZAT! Ha légkompresszort használ, úgy károsítja a terméket, és automatikusan elveszíti a 
garanciát. 

Lapátkezelés

A paddleboard felfúvása

Szelep kezelése: a fojtó-, leeresztő szelep a paddleboard hátsó részén található. A szelep 
felfújáskor zárva kell legyen. Ellenőrizze, hogy a szelep középső tűje "fel" pozícióban van-e! Ha a  
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szelep tűje "le" pozícióban van, nyomja meg, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg 
zárt helyzetbe nem kerül. Ha a paddleboard fel lett fújva, zárja be a szelepet a védősapkával. Ez 
megakadályozza a véletlen légszivárgást a szelepből, vagy hogy bármilyen részecskék behatoljanak a 
szelepbe illetve a belső légkamrába. 

A felfúvás menete

1. Ellenőrizze, hogy a szelep középső tűje helyes helyzetben és zárva van-e!

2. Győződjön meg róla, hogy a pumpatömlő csatlakoztatva van-e a pumpatesthez!

3. Csatlakoztassa a tömlő sapkáját a szelephez!

4. A levegőt a pumpa fogantyújának fel és le mozgatásával pumpálja!

5. Csatlakoztassa az uszonyt a paddleboardhoz!

Az uszony rögzítése

Az uszony a paddleboard felfújása előtt vagy után is rögzíthető. Az uszonyt csúsztassa a tartóba, és 
rögzítse (kézi) csavarral! Némelyik paddleboard további tartókkal van ellátva. Ebben az esetben az 
uszony külön csavarral és anyával van szállítva, amelyek segítségével rögzíthető a tartóhoz. 

1. Helyezze az uszony hátsó részét a tartóba!

2. Csúsztassa az uszonyt hátrafelé, és nyomja az elülső részt a tartóhoz!

3. Húzza meg a (kézi) csavart, és az uszony készen áll a használatra!

Tippek és biztonsági óvintézkedések a felfúváshoz

 A paddleboard felfújható a mellékelt kézi pumpa segítségével vagy elektromos légpumpával. 
Az elektromos pumpa felfújja a paddleboardot átlagos nyomással, de használnia kell majd a 
kézi pumpát is ahhoz, hogy elérje a szükséges 18-20 PSI nyomást.   

 Ne használjon a felfúváshoz légkompresszort! A kompresszor túl nagy nyomást eredményez, 
és kárt okoz a paddleboardban. A paddleboardban a légkompresszorral való túlterhelés által 
okozott bármilyen kárra a garancia nem terjed ki.

 Használat előtt mindig ellenőrizze a paddleboardban a nyomást! Idővel a légkamra elveszti a 
levegőt.

 Hagyja nyugodtan a felfújt paddleboardot 24 órán keresztül, hogy biztos legyen abban, hogy 
nem ereszt! Ha hirtelen drasztikus nyomáscsökkenést észlel, kövesse a légszivárgás 
észlelésére vonatkozó utasításokat a javításról szóló szakaszban!

 Ne fújja túl a paddleboardot! A 18-20 PSI maximális nyomás elegendő.

 Ne hagyja a teljesen felfújt paddleboardot túl hosszú ideig a napon! Ha napon vagy meleg 
környezetben kívánja hagyni, részben engedje le! Használat előtt fújja fel a szükséges 
kapacitásra!  A vízhőmérséklet is okozhatja a paddleboard nyomásának enyhe csökkenését.  
Ezért tanácsos a paddleboardot néhány percig a vízben hagyni, hogy az anyag igazodjon a 
környezethez, majd ellenőrizni a légkamrában lévő nyomást. Tanácsos lenne nyomásmérővel 
ellátott pumpával rendelkeznie, hogy szükség esetén levegőt tudjon fújni a légkamrába.   

 Ellenőrizze rendszeresen a nyomást a mellékelt nyomásmérő segítségével! 
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FIGYELMEZTETÉS! Ha a paddleboardot hosszú ideig a napon hagyja, ellenőrizze a nyomást, és 
kissé eressze le, hogy az anyag ne nyúljon ki. A környezeti hőmérséklet befolyásolja a paddleboard  
belső nyomását: a hőmérséklet 1 °C-kal történő megváltozása 0,06 PSI (+/- mBar) nyomásváltozást 
okoz.
Leengedés

1. A szelepsapka kinyitása előtt távolítsa el a szelep környékéről a vizet és a szennyeződéseket!
2. Nyomja meg a szeleptűt, és engedje ki a paddleboardból a levegőt! Amint a levegő el kezd

szivárogni, nyomja meg teljes erővel a tűt, és forgassa el az óramutató járásával megegyező
irányba nyitott helyzetbe!

3. Távolítsa el az uszonyt! Hagyja nyitva a szelepet, és csavarja fel a paddleboardot a szelep irányába!
4. A paddleboard leengedése után zárja le a szelepet úgy, hogy ne jusson bele nedvesség és szennyeződés!

5. Az összecsavart paddleboardot szorosan kösse meg a mellékelt szíjjal!

6. Sose hagyja a nedves paddleboardot a zsákban több mint egy-két napig. A lehető
leghamarabb csomagolja ki, és hagyja megszáradni!

7. A paddleboard tisztításához édesvizet használjon! A tartós foltok gyengéd tisztítószerrel
távolíthatók el.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Ne tárolja a paddleboardot napon vagy kedvezőtlen körülmények között!

 Tárolás előtt zuhanyozza le a paddleboardot édesvízzel, és hagyja teljesen megszáradni, hogy 
megelőzze a penészesedést!

 Tisztítás közben ne használjon agresszív vegyszeres tisztítószereket!

 A tartós foltokat gyengéd tisztítószerrel lehet eltávolítani.

 A paddleboard felfúva is tárolható.

 Ha a paddleboardot kint a szabadban tárolja, ne hagyja a talajon, és védje meg a természeti
hatásoktól egy ponyvával!

 Nem javasoljuk a paddleboardot felakasztani.

 Ne tárolja a paddleboardot szélsőséges hőmérsékleten!

 A paddleboardot száraz és tiszta környezetben tárolja!
Ha valaha is szükség lenne a paddleboard ragasztására, használja a termékhez mellékelt tapaszt és ragasztót!

Légszivárgás észlelése és javítási utasítások 

Az új paddleboardja tartós PVC-ből készül. Ha a paddleboard kiszakad vagy átszúródik, nagyon 
könnyű a PVC javítása a termékhez mellékelt javító készlet segítségével. Olvassa el a következő 
bekezdéseket, hogy megtudja, hogyan lehet meghatározni a légszivárgás helyét és hogyan tudja 
megjavítani megfelelően a paddleboardot! 

Légszivárgás észlelése 

Ha csökken a nyomás a paddleboardban, és nem a hűvösebb hőmérséklet okozza, akkor szükséges 
ellenőrizni, hogy a paddleboardból nem szivárog-e a levegő. Kezdje a fojtószeleppel! A légszivárgás 
észleléséhez javasoljuk, hogy használjon szappannal kevert vizet egy permetezőtartályban. Fújd a 
keveréket a szelep köré! Ha buborékokat lát, ellenőrizze a szelep elhelyezkedését, és győződjön meg 
arról, hogy a szelepbetét erősen be van-e csavarva! Győződjön meg arról is, hogy a szelep tűje 
megfelelő helyzetben van-e, és hogy a szelepben nincs-e olyan szennyeződés, amely 
megakadályozná, hogy a tű zárva legyen! Ha a problémák továbbra is fennállnak, új szelepet kell 
vásárolnia. A szelepet meghúzhatjuk vagy eltávolíthatjuk és kicserélhetjük a csomagolásban található 
szelepkulcs segítségével.
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Ha a paddleboardból a szelepen kívül máshonnan szivárog a levegő, akkor valószínűleg kisebb lyuk 
van rajta. A kis lyukak egyszerűen leragaszthatóak. Fújja a szappan és víz keverékét az egész 
paddleboardra, és keresse a buborékokat! Jegyezze meg a lyukak helyét! Ha a buborékok nem 
jelennek meg, akkor fújja fel a paddleboardot a maximális kapacitásra, és próbálja meg hallással 
észlelni azt a helyet, ahol a levegő szivárog! 
Javítások 

A kis repedések javíthatók a mellékelt javító készlettel. (Megjegyzés: a PVC ragasztó része a 
csomagolásnak.) Figyelmeztetjük, hogy a javítás csak akkor lesz sikeres, ha a következő feltételek 
mellett történik: a levegő páratartalma alacsonyabb mint 60%, és a hőmérséklet 18°C és 25°C közötti. 
Ne végezzen javításokat esőben vagy közvetlen napfényben!

Ellenőrizze, hogy a paddleboard teljesen le van-e engedve, és egyenesen fekszik-e a talajon!  

1. Vágjon a sérült területnél kb. 5 cm-rel nagyobb kerek tapasz darabot!  

2. Zsírtalanítsa a sérült területet és a tapasz alját alkohol alapú tisztítószerrel, és hagyja száradni 
5 percig!

3. Vigyen fel 3 vékony réteg ragasztót a tapaszra és a sérült területre, majd hagyja 5 percig 
száradni, amíg a ragasztó nem válik zsíros konzisztenciájúvá!

4. Amikor már a harmadik ragasztó réteg megfelelően megszáradt, helyezze fel a tapaszt anélkül, 
hogy megnyomná, és szükség szerint módosítsa a helyét! Szabaduljon meg az esetleges 
buborékoktól a tapasz egy lekerekített tárggyal történő simításával, például egy kanállal!  
Kezdje a tapasz közepéről, és folytassa a szélek irányába! Mossa le a felesleges ragasztót 
oldószerrel! Hagyjuk 12 órán át megszáradni!

FIGYELMEZTETÉS! A javítást jól szellőző környezetben végezze! Ne lélegezze be a gőzöket a 
ragasztóból, és ügyeljen arra, hogy ne tapadjon a ragasztóhoz! A szem és a bőr ne kerüljön 
érintkezésbe a ragasztóval!  Tartson távol minden anyagot (ragasztó, oldószer, stb.) a gyermekektől!

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Általános figyelmeztetések 

1. A paddleboardozás egy veszélyes sport. A felhasználó a termék használata során 
kiszámíthatatlan veszélyeknek és kockázatoknak van kitéve. 

2. Mindig maximális óvatossággal használja a paddleboardot! Sose viselkedjen felelőtlenül! A 
termék helytelen használata komoly sérüléseket vagy halált okozhat.  

3. A paddleboardot csak abban az esetben használja, ha jó fizikai állapotban van, és tud úszni!  

4. Ön felelős a saját és a környezetében lévők biztonságáért.

5. Ha 18 évnél fiatalabb, a törvényes képviselője köteles ezeket a figyelmeztetéseket elolvasni. 
Ne használja ezt a terméket felnőtt felügyelete nélkül!

6. Ne használja ezt a terméket, ha alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt áll!

Fontos biztonsági szabályok 

1. A felhasználónak a termék használata előtt részt kell vennie engedéllyel rendelkező 
munkahelyen tartandó órákon. Ezt a terméket nem szabad használni olyan embereknek, 
akiknek nincs tapasztalata a paddleboard használatában. 

2. Mindig viseljen (megfelelő méretű) mentőmellényt, amely megfelel a helyi előírásoknak, mint 
pl.: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (III típus) és egyéb! Ez a termék nem személyi flotációs 
eszköz. 

3. Mindig beszéljen egy tapasztalt partnerrel! 

Időjárási viszonyok és helyszínek 

1. Mindig tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat!
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2. Sose használja ezt a terméket szélben nyílt vízen! 

3. Sose használja ezt a terméket erősebb mint 5 m/s (10 csomó) szélben! A paddleboard 
használata szélben súlyos sérülést vagy halált okozhat. 

4. Óvatosan manipuláljon a termékkel! Ha paddleboardot szállít szeles időben,  sérülést okozhat 
magának és másoknak is.

5. Sose használja a paddleboardot viharban!  

6. Sose használja a paddleboardot olyan körülmények között, amelyek nem arányosak az Ön 
képességeivel (pl.: magas hullámok, erős áramlatok vagy zúgók)!

7. Sose közelítsen a paddleboarddal hajókhoz vagy egyéb vízi járművekhez!

8. Sose használja a paddleboardot zsúfolt strandokon és olyan vizeken, ahol sok úszó van!




