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FIGYELMEZTETÉS 

Az Ön és a termék biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a teljes kézikönyvet. Ezen utasítások, 
figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléseket, vagy anyagi károkat okozhat. 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK 
 

Ez a kézikönyv arra szolgál, hogy segítse Önt a paddleboard-ot (SUP) biztonságosan és helyesen használni. A 
kézikönyv tartalmazza a termék és tartozékainak részletes leírását, valamint a felhasználásukkal kapcsolatos 
információkat. Miel tt el ször használatba venné a paddleboard-ot, olvassa el a teljes kézikönyvet és ismerkedjen meg 
az összes alkatrészével. 
 

Ez a kézikönyv nem biztonsági útmutató a biztonságos vízi közlekedéshez. Ha nincs tapasztalata a paddleboard-al, 
gyakorolja a megfelel  kezelést miel tt egyedül a vízre megy vele. A megfelel  oktatáshoz vegye fel a kapcsolatot 
oktatóval, oktatóközponttal. 

A paddleboard-ot csak akkor használja, ha az id járási körülmények és a vízszint megegyeznek paddleboard modell 
tulajdonságainál megadottakkal, illetve ha biztos benne, hogy a paddleboard-ot az adott körülmények között 
biztonságosan használni tudja. 

A kézikönyv nem tartalmazza a karbantartási és hibaelhárítási utasításokat. Bármely probléma vagy kétértelm ség 
esetén forduljon szakemberhez. A gyártó nem vállal felel sséget a paddleboardon eszközölt er szakos vagy nem 
megfelel  beavatkozásokért. 

Minden paddleboard esetében (modellt l függetlenül) fennáll rossz felhasználás miatt a biztonsági kockázatok veszélye. 
Mindig igazítsa a vezetés sebességét és irányát az aktuális helyzethez és az id járási viszonyokhoz. 

Minden paddleboard használónak javasolt ment mellényt vagy egyéb életment  kelléket használnia.  

Megjegyzés: Egyes helyeken kötelez  a véd felszerelés használata, ezért kérjük, olvassa el a helyi törvényeket és 
el írásokat. 

A HASZNÁLATI UTASÍTÁST TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN,  HOGY ELADÁS ESETÉN TOVÁBB 
ADHASSA AZ ÚJ TULAJDONOSNAK. 
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KÖSZÖNJÜK,  HOGY MEGVÁSÁROLTA AZ AQUA MARINA STAND UP PADDLEBOARD-OT. 

 

A stand-up (álló) evezés vagy paddleboarding valóban egy sport mindenki számára! Ez a hajókázás ideális módja a 
teljes pihenésnek és a természet élvezetének. A paddleboarding javítja az egyensúlyt, a fizikai er t és az állóképességet. 

Ez a kézikönyv segít az Aqua Marina® hosszú távú, biztonságos és élvezetes használatának elérésében. 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A PADDLEBOARDRÓL 

BIZTONSÁG 
Ez a fajta sport veszélyes és fizikailag nagyon megterhel  lehet. A termék felhasználóinak tisztában kell lenniük azzal, 
hogy súlyos vagy halálos sérülések léphetnek fel használatkor. Ismerje meg a biztonságos vízmozgás szabályait, és 
mindig legyen óvatos! 

Kérjük, olvassa el a paddleboard alján található figyelmeztet  címkéket, miel tt a terméket használatba venné. 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 Mindig több ember társaságában használja a terméket. 

 Mindig csatolja be a paddleboard biztonsági övét. 

 Használjon hitelesített biztonsági felszerelést. 

 A terméket csak kedvez  id járási körülmények között használja. 

 Óvakodjon az id járásváltozástól. 

 Ne használja a terméket er s szélben, ha az elsodorja a parttól. 

 Ne becsülje túl a képességeit és ne próbálja átlépni fizikai korlátait. 

 A Paddleboard használata el tt és közben ne fogyasszon alkoholt vagy narkotikumokat. 

EVEZÉSI TECHNIKA 

 Álljon fel a paddleboardra váll szélességben. Óvatosan hajlítsa be térdeit, lazítsa el a testét, vállait nyomja 

hátra és nézzen el re. 

 A helyes fogás: Egyik kezével fogja meg a lapátot a tetején, másik kezével kb. 60 cm-vel lejjebb. Evezzen 

egyenletes mozdulatokkal el re, enyhén meghajlított könyökkel. 

 Balra forduláshoz evezzen a paddleboard jobb oldalán, jobbra forduláshoz pedig a bal oldalon. 
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MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK 
 

Típus 
(Modell) 

Hátizsák Alumínium 
lapát 

SPORTS 

Magas-
nyomású 
pumpa 

JOMBO 
iSUP 

Levehet  hármas uszony Szíj Hibajavító 
1 nagy 
középs  
uszony 

2 kisebb 
oldalsó 
uszony 

Breeze BT-
88881    15psi        
BT-
88881P     15psi        

Vapor BT-
88882     15psi        
BT-
88882P    15psi        

Fusion BT-
88883    15psi       

Monster BT-
88884    15psi       

Thrive BT-
17TH    15psi       

Magma BT-
17TH    15psi       

Race BT-
88876    15psi       

Flow BT-
88877    15psi        

Vibrant BT-
88878    15psi       

Perspective BT-
88879    15psi/5psi       

Super 
Trip 

BT-
88885    15psi        

Drift BT-
88889    15psi/3psi       

 

Típus (Modell) H t doboz Csúszásgátló alátét Evez lapát tartó 
Thrive BT-17TH     
Magma BT-17MA     
Flow BT-88877     
Drift BT-88889      
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EGYES MODELLEK JELLEMZŐI 
 

BREEZE 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
300 cm (9'9'') 75 cm (30'') 10 cm (4'') 95 kg (209 lbs) 75 kg (165 lbs) 
 

VAPOR 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
330 cm (10'10'') 75 cm (30'') 10 cm (4'') 115 kg (253 lbs) 80 kg (176 lbs) 

 

 

1. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
2. Tartós, DWF bels  anyag 4'' (10 cm). 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. Nagy EVA csúszásgátló, domborított. 
5. Beépített fogantyú. 
6. 2 D- gy r  nyereg rögzítésére. 
7. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
8. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
9. Tri-fin rendszer: 1 nagy középs  uszony és 2 kisebb oldalsó uszony 
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FUSION 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
330 cm (10'10'') 75 cm (30'') 15 cm (6'') 140 kg (308 lbs) 95 kg (209 lbs) 

 

MONSTER 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
365 cm (12'') 82 cm (32'') 15 cm (6'') 160 kg (352 lbs) 120 kg (265 lbs) 
 

 

1. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
2. Tartós, DWF bels  anyag 6'' (15 cm). 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. Beépített fogantyú. 
5. Nagy EVA csúszásgátló, domborított. 
6. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
7. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
8. 1 nagy középs  uszony.  

 

 

 

 

 

 



9 
 

THRIVE 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
300 cm (9'9'') 75 cm (30'') 15 cm (6'') 120 kg (265 lbs) 90 kg (198 lbs) 
 

 

 

1. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
2. Tartós, DWF bels  anyag 6'' (15 cm). 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. Nagy EVA csúszásgátló, domborított. 
5. Beépített fogantyú. 
6. 2 D- gy r  nyereg rögzítésére. 
7. Csúszásgátló alátét. (vastagság 4 cm) 
8. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
9. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
10. 1 nagy középs  uszony. 
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 MAGMA 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
330 cm (10'10'') 75 cm (30'') 15 cm (6'') 140 kg (308 lbs) 95 kg (209 lbs) 

 

 

 

1. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
2. Tartós, DWF bels  anyag 6'' (15 cm). 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. Nagy EVA csúszásgátló, domborított. 
5. Beépített fogantyú. 
6. Csúszásgátló alátét (vastagság 4 cm). 
7. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
8. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
9. 1 nagy középs  uszony. 
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VIBRANT 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
266 cm (8'7'') 75 cm (30'') 10 cm (4'') 70 kg (154 lbs) 60 kg (132 lbs) 
 

 

1. Tartós, DWF bels  anyag 4'' (10 cm). 
2. 15psi kapacitás 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. Kerek, EVA csúszásgátló, domborított a maximális tapadás érdekében. 
5. Beépített fogantyú. 
6. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
7. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
8. 1 nagy középs  uszony.  
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FLOW 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
300 cm (9'9'') 81 cm (32'') 15 cm (6'') 120 kg (265 lbs) 95 kg (209 lbs) 
 

 

1. Tartós, DWF bels  anyag 6'' (15 cm). 
2. Kapacitás 15psi. 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. Beépített fogantyú. 
5. EVA csúszásgátló, domborított a maximális tapadásért. 
6. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
7. Evez lapát tartó. 
8. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
9. Tri-fin rendszer: 1 nagy középs  uszony és 2 kisebb oldalsó uszony 
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PERSPECTIVE 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
300 cm (9'9'') 97 cm (38'') 10 cm (4'') 100 kg (220 lbs) 80kg (176 lbs) 

 

 

1. Tartós, DWF bels  anyag 4'' (10 cm). 
2. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. 2 különálló légkamra, 5psi kapacitással. 
5. Beépített fogantyú. 
6. EVA csúszásgátló, domborított a maximális tapadásért. 
7. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
8. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
9. 1 nagy középs  uszony. 
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SUPER TRIP 

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
370 cm (12'2'') 87cm (34'') 15 cm (6'') 210kg (463 lbs) 180kg (397 lbs) 

 

 

1. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
2. Tartós, DWF bels  anyag 6'' (15 cm). 
3. Elüls  fogantyú. 
4. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
5. EVA csúszásgátló, domborított a maximális tapadás érdekében. 
6. 4 beépített fogantyú. 
7. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
8. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfujás és leengedéshez. 
9. Utólágosan integrált fogantyú. 
10. Tri-fin rendszer: 1 nagy középs  uszony és 2 kisebb oldalsó uszony 
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DRIFT  

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
330cm (10'10'') 97cm (38'') 15 cm (6'') 130kg (287 lbs) 110kg (243 lbs) 

 

 

 

1. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
2. Tartós, DWF bels  anyag 6'' (15 cm). 
3. 2 különálló légkamra, 5psi kapacitással. 
4. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
5. EVA fedélzet: EVA felület, speciális csúszásgátló,diamond groove mintázattal a nagyobb stabilitásért. 
6. Acél D-gy r  a horgászdoboz rögzítésére. 
7. Beépített fogantyú. 
8. Standard KOOL  h t rekesz, háttámlával. 
9. Kétoldalas horgászbot tartó. 
10. Evez  tartó. 
11. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
12. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
13. 1 nagy középs  uszony.  
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RACE   

Hossz Szélesség Vastagság Terhelhet ség Ajánlott terhelhet ség 
427 cm (14') 71cm (28'') 15 cm (6'') 160kg (352 lbs) 110kg (243 lbs) 

 

 

 

 

1. Tartós, DWF bels  anyag 6'' (15 cm). 
2. Masszív PVC er sítés, 15psi kapacitással. 
3. 4 D-gy r  a szorító hevederekhez  kisebb csomag szállítására. 
4. EVA fedélzet: EVA felület, speciális csúszásgátló,diamond groove mintázattal a nagyobb stabilitásért. 
5. Beépített fogantyú. 
6. Acél D-gy r  a biztonsági heveder rögzítéséhez (* a biztonsági heveder kiegészítésként megvásárolható  

tartozék). 
7. Légbemeneti szelep a gyors és egyszer  felfújáshoz és leengedéshez. 
8. 1 nagy középs  uszony.  
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FIGYELMEZTETÉS 

A fedélzeten tartózkodó személyek maximális száma: 1 f  (kivéve Super Trip: 2 feln tt + 1 gyermek). A fedélzeten 
tartózkodó személyek maximális számának meghaladása biztonsági okokból szigorúan tilos! 

A biztonságos üzemeltetés érdekében a terméken belüli nyomás ne lépje túl a megadott maximális megengedett értéket. 

Ne végezzen semmilyen beavatkozást, ami befolyásolhatja a paddleboeard biztonságát! A jelen kézikönyvben szerepl  
információk és utasítások ismerete nem mentesíti a felhasználókat a kiegészít  információkeresés alól annak érdekében, 
hogy elegend  tapasztalatot és készséget szerezzen a biztonságos mozgáshoz és tájékozódáshoz a vízen. Ismerje meg a 
helyi el írásokat és tartsa be ket! A biztonság fokát mindig befolyásolja az emberi tényez , a hajó állapota és az 
id járás. 

ELŐKÉSZÍTÉS 
 

I. Vegye ki a csomagolás tartalmát. 

 

Helyezze a paddleboardot sík és tiszta felületre. 

II. Csatolja fel az uszonyokat. 

A felfújás el tt el ször rögzítse a két oldalsó uszonyt  (a-b). Ez a lépés nem vonatkozik az alábbi modellekre: Fusion, 
Monster, Race, Vibrant, Perspective, Drift, Thrive és Magma. Felfújás után rögzítse a középs  uszonyt (c-f). 
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SZELEP BEÁLLÍTÁS 
A megfelel  szelepkezeléshez, felfújáshoz / leengedéshez kövesse az alábbi utasításokat. 

A fojtószelep a paddleboard orrán található. 

 

 

 

 

Miel tt a paddleboard felfújódik, a szelepet le kell zárni, azaz a középs  csapnak "UP" pozícióban kell lennie (fent). Ha 
a t  a "DOWN" pozícióban van (alul), nyomja meg és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba amíg fel 
nem ugrik. 

A szelep leeresztéséhez nyomja lefelé a szelep csapját, és forgassa el 
az óramutató járásával megegyez  irányba, hogy le lehessen zárni. 

Miel tt kiengedi a leveg t, gy z djön meg róla, hogy a szelepen 
nincs homok vagy más szennyez dés. A legnyomástól a kis 
részecskéket a leveg be röpítené. 

A szelepet minden használatot követ en zárja le a véd sapkával. Ez 
megakadályozza a leveg  felesleges szivárgását és a szennyez dések 
bejutását a légkamrákba. 

 

 

FELFÚJÁSI ÚTMUTATÓ 
1. Csavarja le a szelep sapkáját, nyomja meg a középs  csapot, 

majd forgassa el az óramutató járásával megegyez  irányba. A 
szelepnek ezután "UP" állásban kell lennie. 

2. Gy z djön meg róla, hogy a töml  a szivattyú megfelel  
leveg nyílásához vezet. 

3. Csatlakoztassa a töml  adaptert a szelephez. 
4. Pumpálja a leveg t a tartályba, amíg el nem éri az optimális 

nyomást. 
A minimális nyomás az optimális paddleboard működéséhez 
12psi, a megengedett legnagyobb nyomás 15psi. 

5. A felfújás után csavarja be a szelep sapkáját. Ez az egyetlen 
módja annak, hogy elkerüljük az indokolatlan  légtelenítést a 
szelepen keresztül. 

 

VIGYÁZAT: Ha a pumpa csikorgó hangot ad ki, akkor megfelel  mennyiség  szilikon ken anyagot kell alkalmazni a 
dugattyúcs re. 

MAXIMÁLIS LÉGNYOMÁS: 15psi 

FIGYELMEZTETÉS: NE FÚJJON TÖBB LEVEG T A PADDLEBOARD-BA 15 PSI-NÉL! TÚLFÚJÁS 
ESETÉN A TERMÉK ELVESZTI A GARANCIÁJÁT! 



19 
 

PUMPA HASZNÁLATA 
FIGYELEM: A nyomásmér vel ellátott pumpa rendkívül pontos mér eszköz. Használatakor és szállításakor legyen 
óvatos! 

Megjegyzés: A pumpa tárolása el tt tanácsos leválasztani a nyomásmér t és olyan helyen tárolni, ahol nem áll fenn 
mechanikai sérülés veszélye. A mechanikai sérülésekre érzékenyek a nyomásmér k. Ne használja a pumpa 
nyomásmér jét  ha az sérült! 

A csomag tartalma: A JOMBO 23,5" pumpa egy levehet   nyomásmér vel van ellátva, amelyet els  alkalommal 
a pumpához kell csatlakoztatni. 

 

ÜZEMBEHELYEZÉS 
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VIGYÁZAT: Ha a pumpa csikorgó hangot ad ki, akkor megfelel  mennyiség  szilikon ken anyagot kell alkalmazni a 
dugattyúcs re. 

OLDALSÓ KAMRA FELFÚJÁSA 

 

OLDALSÓ KAMRA LEERESZTÉSE 
1. Távolítson el minden vizet és szennyez dést a szelepr l és környékér l. 
2. Lassan nyomja meg a szelep csapját, amíg a leveg  el nem kezd kijönni. Ne ijedjen meg az els  nagyobb leveg  

nyomástól. Amint a leveg  áramlása csökken, nyomja teljesen a csapot és forgassa be az óramutató járásával 
megegyez  irányban a szelep teljesen kinyitásához.  

TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 Felfújáshoz használhatja mind a kézi (B0302210 JOMBO 23.5 "), úgy az elektromos (B0302212) pumpát. A 

megfelel  felfújási nyomás 12 psi és 15 psi között van. 

 Ne használjon kompresszort! A kompresszor használatából ered  meghibásodás garancia vesztéssel jár. 

 2-3 nap elteltével enyhe nyomáscsökkenés fordulhat el  a h mérsékletváltozás miatt. Ebben az esetben 
utófújás szükséges. 

 A hosszabb hajózás el tt a hajót 24 órával el tte fújja föl, hogy meggy z djön a szivárgásmentességr l. Ha 
észreveszi, hogy a légnyomás folyamatosan esik, kövesse az utasításokat a "JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ" 
fejezetben. 

 Ne fújja túl a paddleboardot! A maximális 15psi nyomás b ven elegend . Az optimális nyomás ellen rzésének 
legegyszer bb módja, hogy a paddleboard érintésre keménynek érz dik. 

 Felfújás után  ne tegye ki t z  napra. Ha a paddleboard  hosszú ideig magas h mérsékletnek van kitéve, akkor 
enyhén eressze le a leveg t, mivel a deszkábán lév  nyomás a magasabb h mérséklet miatt automatikusan 
emelkedik. A vízen a deszkában lév  nyomás kissé csökkenhet az alacsonyabb vízh mérséklet miatt. Ajánlatos 
egy pumpát vinni annak érdekében, hogy a paddleboardot megfelel en felfújja. 

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 
Az Aqua Marina termékek prémium min ség  anyagokból készülnek, megnövekedett napvédelemmel. Az anyag 
megfelel ségének és az élénk színek fenntartása érdekében a hajót olyan helyeken kell tartani, ahol az id járási 
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viszonyok és közvetlen napsugárzás hatásának nem lesz kitéve. Tartsa be a következ  utasításokat a karbantartás és a 
tárolás során: 

 A tárolás el tt húzza ki a légtöml t a paddleboard-ból és hagyja megszáradni. 

 Ne használjon súroló vegyszereket a tisztításhoz. A szennyez dések túlnyomó többsége finom szappannal és 
tiszta vízzel mosható. 

 A paddleboard felfújt és leeresztett állapotban tárolható. A paddleboardot leeresztés után javasoljuk, hogy 
csomagolja be a mellékelt véd zsákba. 

 Ha a paddleboardot szabadban tárolja, fedje le egy ponyvával, hogy megóvja az id járás viszontagságaitól. 
 Nem javasolt a paddleboard felakasztása. 

 Ne tárolja a paddleboardot széls séges h mérsékleten (+66 ° C felett vagy -23 ° C alatt). 

 A terméket tiszta, száraz helyen tárolja. 

ÖSSSZECSOMAGOLÁS ZSÁKBA 
A szállítózsákot úgy tervezték, hogy a paddleboardot a lehet  legkönnyebb és legkisebb méretben tárolja.  

A helyes összecsukási technika: 

 

SZELEPTÖMÍTŐ ALÁTÉT KIESÉSE 
Ha a paddleboardot túl gyorsan ereszti le, a szürke tömít gy r  a leveg áramlás 
miatt a szelep területére mozdulhat. Ezt a felhasználó a hajó ismételt felfújásáig nem 
biztos hogy észreveszi. 

Ránézésre látni fogja, hogy a tömít gy r  hogyan illeszkedik a szelepre (1. ábra). 

Ebben az esetben a megoldás meglehet sen egyszer . A tömít  alátét 
visszarakásához a következ  szerszámokra van szükség: hosszú csip fogó, és kis 
mennyiség  szilikon vagy vazelin a jobb tömítés érdekében. 

1. Ellen rizze, hogy a paddleboard teljesen levan eresztve. 
2. Fogja meg a lamellák mögötti szakasz végénél, és emelje föl a paddleboardot 

úgy, hogy ne gyakoroljon nyomást az uszonyra. 
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3. Távolítsa el a porvéd  sapkát a szeleptestb l. 
4. Dugja be a fogót a szelepkoronába és rögzítse a szelepet (2. ábra). 
5. A szelep küls  fejének felengedéséhez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Fordítsa meg kb. 

kétszer a fogót (lásd a 3. ábrát). Ezután távolítsa el a fogantyúkat és csavarja ki kézzel a szelepfejet (4. ábra). 

 

6. A tömít  alátét feltárásához, kiteréssel távolítsa el a szelepfejet (5. ábra). 

 

7. Nyomja be a tömít  mechanizmust. Ezzel hozzáférést kap az eltolt tömítéshez (6. ábra). 
8. Ujjai segítségével nyomja vissza a tömít  alátét a megfelel  helyére (7. ábra). 

 
9. Miután visszahelyezte a tömít  alátétet a megfelel  helyzetbe, csavarja vissza a szelepet és a szétszerelt 

alkatrészeket fordított sorrendben mint ahogy szétszerelte. 
10. A szelep újbóli összeszerelése el tt kis mennyiség  szilikonnal vagy vazelinnel  kell a szelep nyílását bekenni. 

A jó tömítés érdekében a fekete gumi záró gy r t (8. és 9. ábra) a szelep külsejét is kenje meg. 
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11. Gy z djön meg róla, hogy a szelep egyik részén sincs jelen szennyez dés, amely szelephibához és rossz 

tömítéshez vezethet. 

Rakja össze a szelepet ellentétes módon, mint szétszereléskor. Csavarja csak kézzel, és ügyeljen arra, hogy a 
szelepet egyenesen csavarja és ne húzza túl (10. ábra). 

Csak akkor használja a fogót, miután  a küls  részeket teljesen be nem csavarta a szelepházba, és óvatosan húzza 
meg a szelepet. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl er sen a szelepet - károsodást és szivárgást okozva (11. ábra). 

 

JAVÍTÁS LEVEGŐSZIVÁRGÁS ESETÉN 

A PVC-RŐL 
A paddleboard rendkívül tartós dupla varratú PVC anyagból készült. Repedés vagy törés esetén a PVC-t nagyon könny  
javítani a mellékelt hajójavító készlet használatával. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, amelyek leírják, hogyan 
lehet megtalálni a leveg szivárgás helyét, és végezze el a szükséges javításokat. 

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
Ha a paddleboardban nyomáscsökkenés következik be, és az ok nem a h ingadozás, akkor meg kell vizsgálni, hogy 
nincs-e repedés a hajótesten. El ször ellen rizze a szelepek állapotát. A szelepen keresztüli szivárgás ritkán fordul el , 
de ha ez megtörténik, új szelepet küldhetünk Önnek. A leveg szivárgás megtalálásához vizet és szappant kell 
alkalmazni a szelepen és környékén. Ha valahol keletkeznek buborékok, ellen rizzék a szeleptömítést és gy z djenek 
meg róla, hogy a szelep megfelel en bevan csavarva. Ha a probléma továbbra is fennáll, szükség lehet a szelep újbóli 
cserélésére. A teljes szelep visszahelyezése egyszer en a csereszeleppel biztosított szerszámokkal történik. 

Ha a szelepek rendben vannak és mégis távozik a leveg , valószín leg kis repedés keletkezett. A kisebb sérülések 
javítása egyszer  és tartós. Alkalmazza a szappanos oldatot mindkét oldalon, amíg látszódik a buborékok okozta 
leveg szivárgás. Ha a buborékok nem jelennek meg, akkor fújja fel a paddleboardot a maximális nyomásra, és próbálja 
meg megtalálni a szivárgás helyét hallgatózással. Ha megtalálja a szivárgás helyét, fújja ra újra a szappanoldatot és 
keresse meg a pontos szivárgás helyét. A 3 mm-nél kisebb repedések könnyen javíthatók tapasz  nélkül. Engedje le a 
paddleboardot, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a javítani kívánt területet. Csepegtessen a repedésre ragasztót, és 
hagyja megszáradni 12 órán keresztül. 

KISEBB JAVÍTÁSOK 
A paddleboardhoz  hajójavító készlet tartozik. Ha ezt a készletet elhasználja, rendelhet újat a keresked t l. Vágjon le 
egy ovális (soha nem négyzetes) darabot, amely elég nagy ahhoz, hogy a sérült területet 1,5cm ráhagyással teljesen 
lefedje. Helyezze fel a ragasztót a tapasz aljára és a sérült területre. Túl sok ragasztó csökkenti a javítás hatékonyságát. 
Várjon 2-4 percig, amíg nem ragasztó nem lesz ragacsos állagú, majd helyezze fel a tapaszt a sérült területre. Helyezzen 
6-11 kg súlyt a tapaszra 12 órán keresztül. 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Az alábbiakban a hajó biztonságos üzemeltetésére vonatkozó utasítások találhatók, beleértve a figyelmeztet  
címkéket. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a hajó közelében, és mindig legyen óvatos a közelben 
tartózkodó személyekkel és tárgyakkal szemben. 

1. A hajó és tartozékainak megfelel  és biztonságos használatához olvassa el az alábbi fejezeteket "ÁLTALÁNOS 
INFORMÁCIÓK A PADDLEBOARDRÓL" és "M SZAKI ADATOK ÉS JELLEMZ K ". 

2. Ne szállítson éles tárgyakat a paddleboardon. Védje a paddleboardot mindenféle éles tárgyaktól. 
3. Kerülje el a homokot, a korallzátonyokat és a sziklákat. Olyan helyeken használja, amelyek kifejezetten erre a 

típusú hajóra alkalmasak. 
4. Használat közben viseljen ment mellényt. Ment mellényt a paddleboardon az összes személy viseljen. 
5. Ne használja vontatásra és vontatni sem szabad. 
6. Ne használja a paddleboardot abban az esetben ha felmerül a leveg szivárgás esélye (lásd a JAVÍTÁS 

LEVEG SZIVÁRGÁS ESETÉN fejezetet). rizze meg hidegvérét akkor is ha menetközben észleli a leveg  
szivárgást. Evezzen ki a partra minél el bb. 

7. Minden vízreszállás el tt ellen rizze a paddleboard állapotát és felszerelését: 

 Ellen rizze a nyomást 

 Ellen rizze a szelepet 

 Ellen rizze, hogy a szállítani kívánt tárgyak súlyelosztása egyenl  legyen. 
8. Csak abban az esetben használja ha a szél er ssége nem haladja meg a 4 m/s-ot és a hullámok magassága nem 

több mint 0,3 m. 
9. Nézze meg az id járás el rejelzést, és figyeljen a vízáramlásra és az id járási viszonyokra. Ne feledje, hogy az 

id járás gyorsan változhat. Mindig készítsen biztonsági tervet, életet menthet! Gyerekek csak feln tt felügyelete 
mellett használhatják a paddleboardot. 

VÍZSODRÁS ÉS SZEMBESZÉL VESZÉLYFORRÁS 
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JÓTÁLLÁS ÉS GARANCIA 
 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következ k esetében: 

 felhasználói hiba, azaz a termék károsodása  helytelen javítások vagy helytelen beszerelés következtében, 
nyeregrúd elégtelen behelyezése a keretbe, a pedálok nem elégséges meghúzása a forgattyúsházakban  

 nem megfelel  karbantartás 

 mechanikai sérülések 

 normál elhasználódás esetén tönkrement alkatrészek (pl. gumi és m anyag alkatrészek, mozgatható 
mechanizmusok,stb.) 

 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa 

 nem megfelel  beavatkozások 

 túl alacsony vagy magas h mérséklet, aránytalan nyomás, ütközések miatt nem megfelel  kezelés vagy 
helytelen elhelyezés, szándékos küls  vagy méretbeli átalakítás 

 a termék nem szabadid s célokra való használata 

A JÓTÁLLÁSI ÉS GARANCIÁS FELTÉTELEKR L A MELLÉKELT 
JÓTÁLLÁSI JEGYEN TÁJÉKOZÓDHAT! 

 

 
Eladás dátuma:          Eladó bélyegz je es aláírása: 
 
 
 

 
Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 
tel./fax: 06 33-313-242 
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