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ZAPRI

ODPRTO

Ročaj

Pritrdilna  vrvica

Deska

Ročaj  za  prenašanje                                                             Manometer

Pritrdilni  obroč  spredaj  Vijačni  priključek

Pritrdilni  obroč  zadaj  črpalka

Pokrov  ventila  2x  Rezilo  vesla  z  vdolbino

D  prstan  gred  za  veslo

Naslonjalo  sedeža  nastavitveni  vzvod

Pritrdilni  trak  kratek  sedež  T-cev

Pritrdilni  trak  dolg  sedež  Lopatica  za  vesla  za  kajak

Sredinska  plavut                 Ventil  2x

Varnostna  vrvica  Zatič  ventila  2x

Pas  Nosilec  za  plavuti

Mati  Zaklepni  zatič

Cev  (z  adapterjem)  Zaščita  plavuti,  2x

Bajonetno  ključavnico  Zunanja  plavut,  2x

Ni  ilustrirano:

Prenosna  torba

Komplet  za  popravilo  s  ključem  za  ventil

materialni  obliži



Splošno varnost

Splošno označenega izdelka ne ogroža varnosti in 
zdravja uporabnika. To je prostovoljna 
varnostna oznaka.

Število odraslih in otrok, ki 
lahko istočasno uporabljajo 
desko.Preberite in shranite 

navodila za uporabo
nosi rešilni jopič.

1 0

Ta navodila za uporabo spadajo 
k temu kompletu desk za 
veslanje stoje (v nadaljevanju 
samo "komplet desk")

poklicali). Vsebuje pomembne 
informacije o namestitvi in   
rokovanju.

OPOZORILO!

Ta signalni simbol/beseda označuje 
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, 
ki lahko povzroči smrt ali resne 
poškodbe, če se ji ne izognete.

Največja obremenitev, za 
katero je plošča ocenjena.

Najprej preberite uporabniški 
priročnik

115 kg

100 %

Popolnoma napihnite vse 
zračne komore.Največji delovni tlak

Pred uporabo kompleta plošč 
natančno preberite navodila za 
uporabo, še posebej varnostna 
navodila. Neupoštevanje tega 
uporabniškega priročnika lahko 
povzroči resne poškodbe ali 
poškodbe kompleta plošč.
Navodila za uporabo temeljijo na 
standardih in predpisih, veljavnih v 
Evropski uniji. Upoštevajte tudi 
smernice za posamezne države in 
zakone v tujini.
Navodilo za uporabo shranite za 
nadaljnjo uporabo. Če ploščo predate 
tretjim osebam, obvezno priložite ta 
uporabniški priročnik.

OPOMBA! zunaj 1,0 bar
notranji tlak 0,8 bar

Ta signalna beseda opozarja na morebitno 
materialno škodo. Deske nikoli ne uporabljajte 

v vetrovih na morju (veter, ki 
piha s kopnega proti vodi).

Otroke v vodi vedno 
nadzorujte.Mesec/leto izdelave

Ta simbol vam daje koristne 
dodatne informacije o 
sestavljanju ali uporabi.

Deske nikoli ne uporabljajte v 
morskih tokovih (tokovi stran 
od obale).

50m

Ohranjajte varno razdaljo 
od obale: 50 m

Splošni opozorilni znak varnost
Odbor zahteva
uravnoteženje. Namenjeno

uporaba
Splošni obvezni znak Komplet desk je zasnovan izključno 

za veslanje v zaščitenih vodah. 
Namenjen je izključno zasebni 
uporabi in ni primeren za 
komercialno uporabo. Komplet plošč 
uporabljajte le tako, kot je opisano v 
tem uporabniškem priročniku. Vsaka 
drugačna uporaba se šteje za 
nepravilno in lahko povzroči 
materialno škodo ali celo telesne 
poškodbe. Set desk ni otroška igrača.

Proizvajalec ali trgovec ne prevzema 
nobene odgovornosti za škodo, 
povzročeno z nepravilno ali 
nepravilno uporabo.

Razlaga simbolov
V teh navodilih za uporabo, na 
kompletu plošč ali na embalaži so 
uporabljeni naslednji simboli in 
opozorilne besede.

Deske ne uporabljajte v 
divji vodi.Znak splošne prepovedi

Pečat
preverjena varnost
(oznaka GS)
certificiran

da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega 
zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) in 
vse ustrezne standarde. Oznaka GS 
pomeni, da se izdelek uporablja v 
skladu z namenom in v primeru 
predvidljive napačne uporabe

Garnitura desk ni flotacijska 
naprava, reševalna naprava in 
ne zagotavlja zaščite pred 
utopitvijo.

Ne uporabljajte deske v 
valovih.

Set desk je primeren samo za 
ljudi, ki znajo plavati.

Ni za otroke, stare 14 let in 
manj.

0-14
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varnost varnost

pri veslanju tako, da 
lahko vedno veslate 
nazaj na pretečeno 
razdaljo.

- Dovolite drugim vozilom, 
da potegnejo desko samo 
v sili. Če pride do tega 
izrednega dogodka, 
poskrbite, da za pritrditev 
vlečne vrvi uporabite D-
obroč na repu in da deske 
ne vlečete s hitrostjo, 
večjo od 4 vozlov (7,4 km/
h).

- Pred veslanjem se 
seznanite z vodno 
površino.

- Veslajte samo v obalnih 
vodah.
- Ne veslajte v močnih 
tokovih.
- Ohranjajte razdaljo od 

brzic, morskega morja in 
drugih ovir.

- Ne veslajte, ko se plima 
spreminja ali je valovanje 
visoko.

- Kompleta desk nikoli ne 
uporabljajte, ko je 
priobalni veter (veter, ki 
piha s kopnega proti 
morju) ali ko je priobalni 
tok. (Tok gre stran od 
obale). Ti lahko

prekiniti.
- Bodite pozorni na vremenske 

razmere. Ne veslajte v 
slabem vremenu.

- Seznanite se z lokalnimi 
varnostnimi predpisi, 
opozorili in
Preden stopite v vodo, se 
seznanite s pravili 
čolnarjenja.

- Poiščite lokalne 
vremenske informacije o 
trenutnih vodnih in 
vremenskih razmerah,
preden udariš v vodo.

- Pri veslanju pazite, da je 
teža na deski vedno 
enakomerno razporejena.

- Pri veslanju pazite, da se 
noge ne zataknejo v 
pritrdilno vrvico ali nosilni 
ročaj.

- Ne uporabljajte plošče, če 
pušča in izgublja zrak. 
Popravite puščanje, kot je 
opisano v poglavju 
"Popravila", ali se obrnite 
na proizvajalca preko 
servisnega naslova, 
navedenega na 
garancijskem listu.

- Set desk ni primeren za 
otroke mlajše od 14 let

primeren.
- Deske nikoli ne obremenite 

z več kot 115 kg.
- Nikoli ne dovolite, da 

ploščo uporablja več kot 
ena oseba hkrati. 
Zasnovan je za prenašanje 
tovora samo ene odrasle 
osebe.

- Druge ljudi temeljito 
seznanite s pravili in 
varnostnimi navodili, 
preden jim dovolite 
uporabo kompleta plošč.

OPOZORILO!

Nevarnost utopitve!
Deska ni flotacijska naprava, 
reševalna naprava in ne 
zagotavlja zaščite pred 
utopitvijo.
Če ga uporabljate 
nepravilno, se lahko 
prevrnete in utopite.
- Set desk je primeren 

samo za osebe, ki
zna plavati in
njihovo sposobnost plavanja
ni omejeno.

- Če je mogoče, nosite 
rešilni jopič, ko ste na vodi 
z desko.

- Nikoli ne veslajte brez 
nekoga drugega, razen če 
ste na zavarovanih 
kopališčih.

- Seta plošč nikoli ne 
uporabljajte, če ste pod 
vplivom zdravil, alkohola 
ali mamil.

- Pri uporabi kompleta desk 
bodite previdni in previdni 
ter nikoli ne precenjujte 
svojih sposobnosti. Delite 
svojo mišično moč

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe!
Vesla, plavuti in 
napihnjena deska so trdi 
in lahko povzročijo 
poškodbe.
- Pri transportu kompleta 

plošč bodite pozorni na 
mimoidoče.

- Med veslanjem bodite 
pozorni na druge ljudi v 
vodi.

OPOZORILO!

Nevarnost hipotermije!
Padec v vodo pri nizkih 
temperaturah lahko 
povzroči hipotermijo.
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Varnostna  navodila



varnost Gradnja

- Nosite termo obleko, ko 
veslate z desko, 
nastavljeno pri nizkih 
temperaturah.

(15 psi), odprite ventil in 
izpustite nekaj zraka.

napihniti desko
OPOMBA!

OPOMBA!
Nevarnost splava!

OPOMBA! Brez priložene varnostne 
vrvice lahko deska zanese in 
se izgubi.
- Z desko vedno uporabljajte 

priloženo varnostno vrvico, 
razen če ste na zavarovanem 
območju in lahko varno 
priplavate do obale.

Nevarnost poškodb!
Nepravilna uporaba lahko 
poškoduje ploščo.

- Deske ne napihujte v bližini 
koničastih ali ostrih 
predmetov ali na grobih ali 
prodnatih tleh.

OPOZORILO! Nevarnost poškodb!
Zunanja obloga plošče se 
lahko poškoduje, če pride v 
stik z drugimi predmeti in 
materiali.
- Desko držite stran od 

skalnatih obal, pomolov 
ali plitvin.

- S seboj ne nosite 
koničastih ali ostrih 
predmetov.

- Ne puščajte olj, jedkih 
tekočin ali kemikalij, kot 
so gospodinjske
gospodinjska čistila, 
akumulatorska kislina ali 
goriva pridejo v stik z 
zunanjo površino. Če pa 
se to zgodi, temeljito 
preglejte zunanjo kožo 
glede puščanja ali drugih 
poškodb.

- Ploščo hranite stran od 
ognja in vročih predmetov 
(kot so prižgane cigarete).

- Deske ne prevažajte na 
vozilu, ko je napihnjena.

Nevarnost zadavljenja!
Majhni otroci se lahko 
zapletejo v vrvi deske in 
varnostno vrvico ter se 
zadavijo.
- Desko hranite izven 

dosega majhnih otrok. OPOMBA!

OPOMBA! Nevarnost izgube tlaka!
Če ventil ni pravilno zaprt, se 
lahko tlak v plošči nenamerno 
zmanjša ali pa se ventil onesnaži.

Nevarnost poškodb!
Plošča je odobrena za največji 
polnilni tlak 1 bar (15 PSI) za 
zunanjo komoro in 0,8 bar (12 
PSI) za notranjo komoro. Pri 
višjih pritiskih je material 
preveč raztegnjen in se lahko 
strga.
- Desko napihnite do tlaka 0,8 

bar (12 psi) do največ 1 bar 
(15 psi).

- Za napihovanje deske ne 
uporabljajte kompresorja.

- Napihnjene deske ne 
izpostavljajte dlje časa 
neposredni sončni svetlobi, 
ko je ne uporabljate. Tlak v 
notranjosti bi lahko 
narasel.

- Ko je tlak nad 1,0 bar

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno 
odprete z ostrim nožem ali 
drugim koničastim 
predmetom, se lahko tabla 
hitro poškoduje.

- Bodite previdni pri 
odpiranju.

- Ko deske ne napihujete ali 
spuščate, naj bo ventil vedno 
zaprt.

- Prepričajte se, da je območje 
okoli ventila vedno čisto in 
suho.

- Preprečite vstop peska ali 
drugih onesnaževalcev v ventil.

- Napihnite zunanjo komoro 
pred notranjo komoro.

- Če pride do izgube tlaka, 
preverite tudi ventil, če pušča. 
Sledite korakom v navodilih za 
popravilo (stran 19/20).

1. Set plošč vzemite iz embalaže.

2. Preverite, ali je dobava popolna 
(glejteSlika A, B, F in H).

3. Preverite, ali so na kompletu plošč 
ali posameznih delih vidni znaki 
poškodb. V tem primeru ne 
uporabljajte kompleta plošč. 
Obrnite se na proizvajalca na 
servisni naslov, ki je naveden na 
garancijskem listu.

10 11

Gradnja
deske  in preverite 
obseg dobave



Gradnja Gradnja

1. Odvijte ploščo (2) in jo obrnjeno 
položite na gladko, ravno in suho 
površino.

2. Namestite cev (15) z matico (14) na 
vijačni priključek (20) črpalke (21) 
in jo zavrtite v smeri urinega 
kazalca (glejteSl.C).

3. Odprite pokrov ventila (6) na plošči 
tako, da ga zavrtite v nasprotni 
smeri urnega kazalca (glejteSlika 
D).

4. Prepričajte se, da je ventil (27) 
zaprt. Če je ventil odprt, potisnite 
zatič ventila (28) enkrat navzdol, da 
ga zaprete. Ko sprostite zatič 
ventila, bo ventil ostal zaklenjen v 
zaprtem položaju.

5. Namestite cev z bajonetnim 
priključkom (16) na ventil in jo 
obrnite v smeri urinega kazalca 
(glejteSlika E).

6. Napihnite desko s premikanjem 
ročaja črpalke (18) gor in dol.

7. Med napihovanjem preverite 
zračni tlak na manometru (19).

8. Ustavite napihovanje, ko je 
dosežen pravilen tlak v 1,0 bar (15 
PSI) za zunanjo komoro in 0,8 bar 
(12 PSI) za notranjo komoro.

9. Odstranite cevje iz ventila tako, da 
odvijete bajonetni priključek v 
nasprotni smeri urnega kazalca.

10. Ponovno namestite pokrovček ventila na 
ventil in ga obrnite v smeri urinega kazalca, 
da ga zategnete.

Namestite sredinsko rebro

OPOZORILO!

Nevarnost utopitve!
Brez nameščene sredinske plavuti deska ni usmerjena in 
se lažje prevrne.
- Namestite sredinsko plavut pred vsako uporabo 
deske.

OPOMBA!

Nevarnost poškodb!
Plavuti se lahko poškodujejo pod obremenitvijo.
- Deske ne shranjujte stoječe na plavutih. Ali ga vstanite ali 

ga položite na glavo.

1. Ploščo (2) položite z glavo navzdol na gladko, ravno in suho površino.

2. Potisnite sredinsko plavut (11) v držalo za plavut (29) s sprednje strani, tako da je 
konica obrnjena v isto smer kot zunanja plavuti (32).

3. Vstavite blokirni zatič (30) skozi ustrezne vdolbine v nosilcu rebra in 
sredinskem rebru (glejteSlika F).

- Če želite odstraniti sredinsko plavut, nadaljujte v obratnem vrstnem redu.

12 13

11. Sestavite  sredinsko  plavut,  kot  je  prikazano 
opisano  na  strani  13.

12.  Odstranite  in  shranite  ščitnike
  plavuti  z  obeh  zunanjih  plavuti
  (glejteSl.H).
Izprazniti
1.  Prepričajte  se,  da  je  območje  okoli

  ventila  (27)  suho  in  čisto.  Po
  potrebi  odstranite  vodo  in
  umazanijo.
2.  Zrahljajte  pokrov  ventila  (6),  tako  da  ga

  zavrtite  v  nasprotni  smeri  urnega
  kazalca.
3.  Zatič  ventila  (28)  rahlo  potisnite  v 
ventil.
4. Zrak  počasi  uhaja  iz  deske  (2).

5. Rahlo  pritisnite  in  držite  zatič 
ventila,  dokler  se  zračni  tlak  v 
plošči  dovolj  ne  zmanjša.  Bolj  ko 
potisnete  zatič  ventila  v  ploščo,  več 
zraka  teče  ven.

6. Nato  sprostite  zatič  ventila.  Ventil 
se  ponovno  samodejno  zapre.  Če 
želite  desko  popolnoma  izprazniti,
potisnite  zatič  ventila  do  konca  v 
ventil.  Ko  sprostite  zatič  ventila,
ostane  ventil  odprt  in  ploščo  lahko 
izpraznite  brez  nadaljnjega 
ukrepanja.

OPOMBA!

Če  je  ventil  zrahljan,  ga  lahko 
ponovno  privijete  s  ključem  za  ventil.

To  storite  tako,  da  sledite  korakom  v 
navodilih  za  popravilo  (str.  19/20).



Gradnja Gradnja

Namestite veslo kot dvojno veslo
1. Vstavite povezovalno cev (23) v rezilo vesla z odprtino (22), tako da 

pritisnete gumb za zaklepanje in nato pustite, da se zaskoči v odprtino na 
rezilu vesla (glejte sl.Fig.J).

2. Vstavite rezilo vesla brez odprtine (26) kolikor je mogoče v povezovalno cev 
(23) (glejte sl.Fig.J).

3. Pritrdite lopatico vesla brez odprtine (26) tako, da pritisnete nastavitveno 
ročico (24) (glejte sl.Fig.K). Prepričajte se, da sta oznaki (puščice) na 
povezovalni cevi in   na lopatici natanko na isti višini.

T-cevi ne razširite čez oznako "STOP". Oznaka ne sme biti vidna. V 
nasprotnem primeru veslo ni dovolj stabilno.

Pazite, da veslo ne lebdi dlje časa v vodi, sicer se lahko potopi.

14 15

 Sklop vesla
Veslo  lahko  namestite  kot  enojno  veslo  ali  kot  dvojno  veslo.  Za  več  informacij
preberite  naslednja  poglavja.
Veslo  je  primerno  za  kopališče/prostor.

nevarnost  zmečkanin
• Z  lahkoto  se  lahko  zmečkate,  ko  priklopite  veslo.  Ko  pritisnete

  gumb  za  pripenjanje,  se  prepričajte
  da  si  ne  stisnete  prstov.
Namestite  veslo  kot  enojno  veslo
1. Vstavite  povezovalno  cev  (23)  v  rezilo  vesla  z  odprtino  (22),  tako  da 

pritisnete  gumb  za  zaklepanje  in  nato  pustite,  da  se  zaskoči  v  odprtino  na 
rezilu  vesla  (glejte  sl.Sl.H).

2. Vstavite  T-cev  (25)  v  povezovalno  cev  (23)  in  potisnite  T-cev  na  želeno 
dolžino  (glejte  sl.Slika  H).

Če  želite  desko  uporabljati  stoje,  naredite  naslednje,  da 
prilagodite  dolžino:  Ko  stojite,  iztegnite  eno  roko  navzgor.  V  tem
stanju  bi  morali  z  roko  zlahka  prijeti  gumb  na  T-cevi,  da  dobite 
pravilno  dolžino.

3.  Pritrdite  T-cev  (25)  z  nastavitveno  ročico  (24)  v  želeni  položaj  (glejte  sliko
  Slika  I).  Prepričajte  se,  da  je  gumb  na  T-cevi  natančno  vzporeden  s
  površino  lopatice.  Če  T-cev  ni  fiksirana,  lahko  povečate  napetost  z
  vrtenjem  nastavitvene  ročice  (24)  in  tako  popravite  dolžino  T-cevi.

Korisnik
Placed Image



Gradnja Gradnja

Napihnite sedež in ga pritrdite na desko Pritrdite varnostno vrvico

OPOZORILO! OPOMBA!

Nevarnost utopitve! Nevarnost materialne škode
• Sedež ni primeren kot pripomoček pri plavanju in ni namenjen 

uporabi pri reševanju življenj. Sedeža nikoli ne uporabljajte kot 
lebdečo napravo ali rešilec življenja.

• Sedež uporabljajte samo v kombinaciji z desko.

• Sedeža ne pritrdite na druge predmete in ga ne uporabljajte 
ločeno od deske.

• Sedež vedno pravilno pritrdite na desko s pritrdilnimi 
trakovi.
• Kot polnilno sredstvo uporabljajte samo zrak.
• Za napihovanje ne uporabljajte kompresorjev. Ne napihujte 

sedeža z usti.

• Če ne uporabljate varnostne vrvi, se lahko deska odnese 
stran in se lahko izgubi. Za pritrditev deske vedno uporabite 
varnostno vrvico.

1. Z vrvico pritrdite varnostno vrvico (12) na D-obroč (7) in jo zategnite (glejte 
sl.Slika M/N).

2. Odprite Velcro na drugem koncu varnostne vrvi in   pritrdite Velcro na 
gležnju.

Sedež lahko napihnete s priloženo tlačilko.

1. Izvlecite ventil na zadnji strani sedeža (8).
2. Odprite ventil.
3. Napihnite sedež. Največji tlak je dosežen, ko lahko s prsti še rahlo stisnete 

zračno komoro nad ventilom.

4. Zaprite ventil in ga potisnite 
navzdol.
5. Pripnite konce sprednjih 

pritrdilnih trakov (10) na sprednje 
D-obroče (4) (glejte sl.sl.L).

6. Pripnite konce zadnjih 
pritrdilnih trakov (9) na zadnje 
D-obroče (5) (glejte sl.sl.L).

7. Sedež nastavite tako, da sedi 
naravnost na deski.
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 Uporaba deske
• Uporabite  vrvico  za  prtljago  (1)  za  prevoz  in  pritrditev

  dodatnih  predmetov  na  desko.
• Če  želite  desko  prevažati  po  kopnem,  uporabite  nosilni

  ročaj  (3).
• Pri  uporabi  deske  vedno  imejte  s  seboj  priloženo  veslo.

•  Če  se  je  vaša  deska  prevrnila  in  je  obrnjena  navzdol  na  vodni
  gladini,  jo  z  obema  rokama  obrnite  tako,  da  bo  vrh  spet
  obrnjen  navzgor.  Po  potrebi  se  odpravite  do  obale,  če  tega  ne
  morete  storiti  iz  vode.



uporaba popravila

1. Prepričajte se, da je pokrov ventila 
(6) privit.

2. Ploščo položite na gladko, ravno in 
suho površino.

3. Ploščo s cevjo operite ali očistite z 
mehko gobo, navlaženo s svežo 
vodo.

4. Ploščo obrišite s suho, mehko 
krpo.
5. Pustite, da se plošča popolnoma 
posuši.

- Če želite z desko prevažati dodatne 
predmete (2), uporabite pritrdilno 
vrvico (1).

- Ne uporabljajte agresivnih 
čistil, ščetk s kovinskimi ali 
najlonskimi ščetinami ali 
ostrih ali kovinskih 
predmetov za čiščenje.

kot so noži, trde lopatice 
in podobno. Površine 
lahko poškodujete.

- Za čiščenje kompleta 
plošč ne uporabljajte 
topil.

- Po vsaki uporabi ploščo 
temeljito očistite.

Desko (2) lahko očistite, ko je 
napihnjena ali ko je izpraznjena.
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Uporaba

-  Če  desko  prevažate  po  kopnem,  po
  možnosti  uporabite  nosilni  ročaj
  (3).

Čiščenje
OPOMBA!

Nevarnost  poškodb!
Nepravilno  oz
Redno  čiščenje  kompleta 
plošč  lahko  povzroči 
poškodbe.

Shranjevanje

OPOMBA!

Nevarnost  poškodb!
Nepravilno  shranjevanje 
kompleta  plošč  lahko  povzroči
nastanek  plesni.
-  Pustite,  da  se  vsi  deli  kompleta

  desk  popolnoma  posušijo,
  preden  jih  shranite.
-  Komplet  plošč  hranite  na

  suhem,  dobro  prezračenem
  mestu.
1. Pustite,  da  se  komplet  plošč

  popolnoma  posuši.
2. Popolnoma  izpraznite  ploščo,  kot 

je  opisano  v  poglavju  Praznjenje.

3. Prepričajte  se,  da  je  ventil  (27)
pritrjen  v  odprtem  položaju  (glejte 
poglavje  "Praznjenje").

4. Odstranite  sredinsko  rebro  (11),  kot
  je  opisano  v  poglavju  "Montaža
  sredinskega  rebra".

5. Položite  ploščo  z  licem  navzdol  na 
gladko,  ravno  in  suho  površino.

Poiščite  puščanje
1. Preverite,  da  v  ventilu  (27)  ni  peska 

ali  drugih  tujkov.

2. Popolnoma  napihnite  desko  (2),
kot  je  opisano  v  poglavju
"Napihovanje  deske".

3. Ploščo  sperite  z  milnico,  vključno  z 
območjem  okoli  ventila.  Tam,  kjer 
nastanejo  mehurčki,  je  puščanje,  ki 
ga  je  treba  popraviti.

Puščanje  ventila
Če  se  okoli  ventila  (27)  pojavijo 
mehurčki,  to  verjetno  pomeni,  da 
ventil  ni  popolnoma  nameščen.

-  V  tem  primeru  privijte  ventil  v
  smeri  urinega  kazalca  s  ključem
  za  ventil  (34),  ki  je  priložen
  kompletu  za  popravilo.

Pokvarjen  ventil
Če  je  plošča  (2)  napihnjena  in  na 
pokrovu  ali  okoli  ventila  (27)  ni 
mehurčkov,  lahko  to  pomeni,  da  je 
ventil  v  okvari.
1.  Namestite  pokrov  ventila  (6)  na  ventil  in
  ga  obrnite  v  smeri  urinega  kazalca,  da  ga
  zategnete.
2.  Zatesnjeno  kapico  ventila  navlažite
  z  milnico.  Če  nastanejo  mehurčki,
  je  treba  ventil  popolnoma
  zamenjati  (glejte  poglavje
  "Zamenjava  ventila").

6. Namestite  ščitnik  plavuti  (31)  čez 
dve  zunanji  plavuti  (32)  (glejteSlika 
G).

7. Desko  zvijte
8. Desko  pritrdite  s  trakom

(13).
9.  Položite  prenosni  kovček  (33)  na 
tla.
10.  Zvito  ploščo  položite  na  sredino 
torbe.
11.  Ločite  gred  lopatice  (23)  od  lopatice 

lopatice  (22)  (glejte  poglavje
"Namestitev  lopatice").

12.  Odklopite  cev  T-ročaja  (25)  ali 
rezilo  vesla  (26)  z  gredi  vesla  tako,
da  odprete  nastavitveno  ročico
(24).

13.  Razstavljeno  veslo  položite  na 
zvito  desko.

14. Zložite  in  zaprite  torbo.

15.  Set  plošč  hranite  izven  dosega 
otrok  in  varno  zaklenjen.

16.  Na  ploščo  ne  postavljajte  težkih
ali  ostrih  predmetov.

17.  Preverite,  ali  so  na  kompletu
plošč  znaki  obrabe  ali  staranja  po 
dolgem  času  shranjevanja.

Popravila
- Pred  vsako  uporabo  preverite

  ploščo  (2)  glede  izgube  tlaka,
  lukenj  ali  razpok.

- Pred  popravilom  deske  vedno
  izpraznite  zrak.



popravila popravila

Manjša puščanja
(manj kot 2 mm)

Ponovno nanesite lepilo na robove 
obliža materiala.

10. Pustite, da se lepilo suši približno 
4 ure.

- Pred ponovno uporabo plošče 
preverite, ali se ventil res zapira 
(glejte poglavje "Netesen ventil" in 
"Pokvarjen ventil").

Puščanja, manjša od 2 mm, lahko 
popravite samo z lepilom.
1. Temeljito očistite območje, ki ga 

želite popraviti.
2. Pustite, da se območje, ki ga želite 

popraviti, popolnoma posuši.
3. Na puščanje nanesite majhno 

kapljico lepila.
4. Pustite, da se lepilo suši približno 

12 ur.

Pred ponovno uporabo 
deske v vodi preverite, ali 
je puščanje res 
popolnoma zaprto. Če 
mehurčki še vedno 
nastajajo, odnesite ploščo 
na popravilo v 
specializirano delavnico ali 
se obrnite na servisni 
naslov, ki je naveden na 
garancijskem listu.Večja puščanja

(več kot 2 mm)
Puščanja, večja od 2 mm, je mogoče 
popraviti z lepilom in obliži (35). Zamenjajte ventil

Če je treba zamenjati ventil (27), 
lahko naročite nadomestni ventil na 
naslovu servisa, navedenem na 
garancijskem listu.

OPOMBA! 1. Temeljito očistite območje, ki ga 
želite popraviti.

2. Pustite, da se območje, ki ga želite 
popraviti, popolnoma posuši.

3. Iz zaplate materiala izrežite kos, ki 
na vsaki strani štrli iz puščanja za 
približno 1,5 cm.

4. Na spodnjo stran izrezanega dela 
materiala nanesite lepilo.

5. Rahlo premažite mesto puščanja in 
okoliško kožo z lepilom čez celotno 
velikost obliža.

6. Pustite, da se lepilo strdi 2-4 
minute, dokler ni vidno lepljivo.

7. Izrezan kos materiala položite na 
mesto puščanja in ga močno 
pritisnite.

8. Pustite, da se lepilo suši približno 
12 ur.

9. Za popolno tesnjenje predela 
nanesite po sušenju

Nevarnost poškodb!
Vsako lepilo ni primerno za 
popravilo plošče. popravila

z neustreznim lepilom 
lahko povzroči nadaljnje 
poškodbe.
- Uporabljajte samo posebno 

lepilo za napihljive čolne. 
Takšno lepilo lahko dobite 
pri specializiranih 
prodajalcih ali na naslovu 
servisa, navedenem na 
garancijskem listu.

1. Izpraznite desko (2) (glejte 
poglavje "Praznjenje").

2. Odvijte pokrov ventila (6) v 
nasprotni smeri urnega kazalca in 
ga odstranite.

3. Namestite ključ ventila (34) iz 
priloženega kompleta za popravilo 
na zgornji del ventila in ga obrnite 
v nasprotni smeri urnega kazalca, 
da ga sprostite. Z roko pritrdite 
spodnji del ventila (27) znotraj 
deske in pazite, da ne zdrsne v 
desko.

4. Namestite nadomestni ventil na 
podstavek in ga obrnite v smeri 
urinega kazalca, da ga zategnete. 
Prepričajte se, da je ventil na sredini.

5. Vzemite ključ za ventil in privijte 
zgornji del ventila v smeri urinega 
kazalca.

Luknje ali razpoke lahko zalepite z 
lepilom in zaplato (35), ki je priložena 
kompletu za popravilo.
- Izpraznite desko (2) (glejte poglavje 
"Praznjenje").
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Puščanje
Če  na  zunanji  površini  nastanejo 
mehurčki,  lahko  puščanje  zatesnite  s
posebnim  lepilom  in  obližem  (35),  ki 
je  priložen  v  kompletu  za  popravilo
(glejte  poglavje  "Tesnjenje  puščanj").

Če  je  napolnjena
Deska,  ki  izgubi  togost,  ni
nujno  posledica  puščanja.
Tudi  temperatura

lahko  povzroči  padec 
tlaka.

Puščanje  tesnila



Tehnične specifikacije Kako pravilno napihniti

Tehnične specifikacije

Model:
Največja nosilnost: 
Delovni tlak:
Material:

WSP-SUP-22
115 kg
0,7-1,04 bar
1000D poliester, laminiran PVC, etilen 
vinil acetat, material za šivanje

1. Odprite ventil notranja (majhna) komora

Utež
(vključno z dodatki):

odprto

približno 15 kg
ZATIK VENTILA NAVZDOL = VENTIL ODPRT

Dimenzije
(napihnjen):

Številka artikla: 1001426
zaprto/

zaklenjen
ZATIK VENTILA GOR = VENTIL ZAPRT

3. Napeljite cev zračne črpalke do (velike) komore ventila in 
napihnite desko na 12 do največ 15 psi.

Največ 12-15 PSI

4. Zaprite ventil notranje (majhne) komore
S prstom potisnite zatič ventila 
navzdol in ga obrnite v LEVO (v 
nasprotni smeri urinega kazalca). 
Zatič ventila se sprosti v smeri 
navzgor

Ventil je zdaj zaprt ZATIK VENTILA GOR = VENTIL ZAPRT

5. Napeljite cev zračne črpalke v (majhno) komoro ventila in 
napihnite desko na 10 do največ 12 psi.

10-12 PSI največ
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Pravilno napihovanje deske

Zavrzite  komplet  deske
-  Komplet  plošč  zavrzite  v  skladu  s  predpisi  in  zakoni,  ki  veljajo  v  vaši
državi.

Odlaganje
Zavrzite  embalažo
Odstranite  embalažo  glede  na  vrsto.
Karton  oddajte  v  odpadni  papir,  folije  v  zbiralnik  recikliranih  materialov.

300×76×15  cm

2. Zaprite ventil zunanje  (velike)  komore 
Pritisnite prstom  navzdol  in  ga  
obrnite  v  LEVO(v  nasprotni  smeri  
urinega  kazalca).

Zatič  ventila  se  sprosti  v  smer na gori 

Ventil  je  zdaj  zaprt

Ventil  je  t  zdaj  odprt

  Pritisnite zatič  ventila  z  prstom  in  ga  obrnite  (v  smeri
urinega  kazalca) na desno.

zaprto velja
zaklenjeno



puščanje zraka v ventilu

ZATIK VENTILA GOR = VENTIL ZAPRT ZATIK VENTILA NAVZDOL = VENTIL ODPRT

KOMPLET ORODJA ZA POPRAVILA UPORABITE ORODJE ZA VENTIL ZAVRTI V SMERI URNEGA KAZALCA
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Puščanje  zraka  v  ventilu

PUŠČANJE  ZRAKA  VENTILA

Tlačni  varnostni  ventil:
Ker  se  zrak  razširi,  ko  je  vroč  in  to  lahko  vodi  do  povečanja  tlaka,  se  zrak  sprosti
Če  je  tlak  previsok,  ventil  samodejno  spusti  minimalno  količino  zraka,  da  ploščo
zaščiti  pred  poškodbami.  V  tem  primeru  ponovno  privijte  ventil  ob  naslednji
priložnosti  s  priloženim  ključem.  To  je  enaželeni  varnostni  učinek  .
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