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KIITOS!
Kiitos, että valitsit ilmatäytteisen SUP-laudan. SUP-lautailu on urheilulaji, josta kaikki voivat

nauttia! SUP-lautailu vesillä on rentouttava ja rauhallinen tapa ulkoilla ja kokea luontoa.

SUP-lautailu parantaa tasapainoa, voimaa ja kestävyyttä.

Tämä käyttöopas auttaa sinua käyttämään lautaasi turvallisella ja mielekkäällä tavalla.

SUP-lautailu on fyysisesti vaativaa ja siinä on omat riskinsä. Tämän tuotteen käyttäjien on

ymmärrettävä, että SUP-lautailu voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Noudata kaikkia sovellettavia vesikulkulakeja ja käytä tervettä järkeä. Lue lautaan kiinnitetyt

varoitusmerkinnät huolella ennen käyttöä.

TURVALLISEN SUP-LAUTAILUN MUISTILISTA:
- Suppaile aina muiden seurassa

- Käytä aina turvahihnaa, joka on kiinnitetty lautaan.

- Käytä hyväksyttyä kelluntaliiviä tai vastaavaa.

- Suppaile turvallisissa olosuhteissa.

- Ota muuttuvat sääolosuhteet huomioon.

- Älä suppaile merituulessa tai tuulisissa olosuhteissa.

- Älä ylitä kykyjäsi – tunnista rajasi.

- Älä suppaile alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai käyttäessäsi lääkkeitä, jotka

voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja vaikuttaa suorituskykyysi.

A. Ei suojaa hukkumiselta

B. Noudata painetta koskevia ohjeita (maksimi 15 psi)

C. Vain uimataitoisten käyttöön

D. Valvo aina vedessä olevia lapsia
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E. Ei saa käyttää koskessa

F. Älä käytä aallokossa

G. Älä käytä merivirroissa

H. Älä käytä rannalta päin puhaltavassa tuulessa

I. Ei alle 14-vuotiaille lapsille

J. Käyttäjien maksimimäärä, 1 aikuinen

K. Maksimikantavuus (esim. 115 kg)

L. Käytä henkilökohtaista kelluntalaitetta

M. Turvallinen etäisyys rantaan 150 m

N. Lue käyttöopas ennen käyttöä

O. Täytä täyteen ennen käyttöä
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VAKIO-OMINAISUUDET
1. Kestävä 5000 Drop-stitch -materiaali (15 psi)

2. Laudalle painettu kuvio

3. Liukumaton EVA-alusta

4. Korkeapaineventtiili

5. Käsipumppu

6. Kantokahva

7. D-rengas vetohihnaa tai tavaroita varten

8. Joustava naru varastointia varten

9. Irrotettava keskievä loistavaa ohjattavuutta varten

10. Kantoreppu

11. Korjaussarja (ei kuvassa)

12. 3-osainen SUP-mela

ASENNUSOHJE
1. Aseta taitettu lauta tasaiselle paikalle ja avaa se.

2. Kiinnitä evä seuraavan kuvan mukaisesti.

3. Varmista, että venttiilin keskiosa on yläasennossa.

4. Liitä venttiili ja pumppu. Täytä lauta (12–15 psi).

VÄHIMMÄISPAINE ON 12 PSI, JOTTA SUP-LAUTA TOIMII OIKEIN, JA ENIMMÄISPAINE ON 15 PSI.

Kiristä venttiilin korkki täyttämisen jälkeen. Lopullinen ilmatiiviys saavutetaan vasta, kun

korkki on kiinnitetty.
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VINKKI: Jos pumpun mäntä alkaa vinkua, levitä silikonisuihketta männän akseliin.

TUOTTEEN ENIMMÄISPAINE ON 15 PSI.

VAROITUS! ÄLÄ YLITÄ 15 PSI:N ENIMMÄISPAINETTA.

SE VOI VAHINGOITTAA TUOTETTA JA AIHEUTTAA VAMMOJA

Älä koskaan ylitäytä lautaa. 1,03barin maksimipaine on riittävä. Helpoin tapa testata

riittävää paineen määrää on varmistaa, että kammioissa tuntuu tukeva paine kun painat

niitä. Älä käytä kompressoria. Takuu ei korvaa laudan ylitäytöstä johtuvia vaurioita.

TYHJENTÄMINEN JA PAKKAAMINEN
1. Vie lauta tasaiselle paikalle, puhdista ja kuivaa se.

2. Paina ja kierrä venttiilin keskiosaa neljänneskierros myötäpäivään. Ilma poistuu laudasta.

3. Irrota evä.

4. Rullaa lauta kasaan aloittaen venttiilin vastakkaiselta puolelta, jolloin jäljellä oleva ilma

poistuu.

5. Säilytä rullattu lauta repussa.

SUP-LAUDAN KÄYTTÖ
Ota mukava seisoma-asento jalkojesi ollessa

suunnilleen hartioiden leveydellä toisistaan. Taivuta

polviasi hieman. Pidä rento pystyasento, hartiat takana

ja katse suoraan eteen. Ote: pidä toinen käsi melan

yläosassa ja toinen noin 60 cm alempana. Melo
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rauhallisella liikkeellä kädet hieman taivutettuina. Käänny vasemmalle melomalla oikealta

puolelta ja oikealle melomalla vasemmalta puolelta.

HOITO-OHJEET JA SÄILYTYS
SUP-laudat on valmistettu hyvällä UV-suojalla varustetusta materiaalista. Säilytä lauta

suojattuna säältä ja suoralta auringonvalolta, jotta se pysyy pehmeänä ja sen värit kirkkaina.

Tarkista seuraavasta luettelosta säilytys- ja hoitovinkkejä.

1. Homehtumisen estämiseksi huuhtele lauta puhtaaksi ja anna sen kuivua kokonaan

ennen säilöön laittamista.

2. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja puhdistukseen. Suurin osa liasta irtoaa saippualla ja

vedellä.

3. Voit säilyttää lautaa täytettynä tai tyhjänä. Jos tyhjennät laudan, suosittelemme

säilyttämään sitä laudan mukana tulleessa suojapussissa.

4. Jos säilytät lautaa ulkona, pidä se korotettuna maanpinnasta ja peitä se peitteellä, jotta

se ei altistu auringonvalolle.

5. Laudan ripustamista ei suositella.

6. Älä säilytä äärimmäisissä olosuhteissa (yli 66 °C tai alle -23 °C).

7. Säilytä lautaa puhtaassa ja kuivassa paikassa.

VUOTOJEN HAVAITSEMINEN JA KORJAAMINEN
Ilmatäytteinen SUP-lauta on valmistettu kestävästä pudotusommellusta PVC:stä. Jos se

repeää tai puhkeaa, PVC:tä on helppo korjata. Korjaukset voit tehdä mukana toimitetulla

paikkasarjalla. Lue seuraavat kohdat vuodon havaitsemisesta ja korjaamisesta.

ILMAVUODON HAVAITSEMINEN

Jos lauta menettää painetta eikä se johdu alhaisemmasta lämpötilasta, tarkista lauta

vuotojen varalta venttiilistä aloittaen. Venttiilit vuotavat harvoin, mutta jos huomaat vuodon,

ota yhteyttä laudan myyjään. Vuodon löytämiseksi suosittelemme sekoittamaan saippuaa ja

vettä sekä suihkuttamaan sitä venttiilin ympärille. Jos näet kuplia, tarkista venttiilipesä ja

pohja ja varmista, että venttiilin sisäosa on kierretty tiukasti kiinni. Jos ongelmat jatkuvat,

venttiilin vaihto on todennäköisesti tarpeen. Koko venttiili voidaan vaihtaa yksinkertaisella

työkalulla, joka tulee korvaavan venttiilin mukana.

Jos laudasta katoaa painetta, mutta venttiili on kunnossa, siinä on todennäköisesti pieni
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reikä. Pienet reiät voidaan korjata helposti ja pysyvästi. Suihkuta saippualiuosta laudan

ympärille, kunnes ilmakuplia ilmenee. Merkitse vuotokohta. Jos et löydä vuotoa, täytä lauta

enimmäispaineeseen ja yritä löytää se kuulosi avulla. Jos pystyt kaventamaan mahdollista

vuotoaluetta, jatka suihkepullon käyttöä vuotoa etsiessäsi.

Alle 3 mm:n reiät voidaan korjata helposti ilman paikkaa. Tyhjennä lauta ja puhdista ja

kuivaa korjattava kohta. Lisää pieni tippa liimaa reiän päälle ja anna sen kuivua 12 tuntia.

PIENET KORJAUKSET

Laudan mukana toimitetaan korjaussarja. Leikkaa sellainen osa korjausmateriaalia, joka on

riittävän suuri peittämään vahingoittunut alue noin 1,5 sentillä, ja pyöristä leikkaamasi

paikan kulmat. Levitä liimaa paikan alapuolelle ja korjattavan alueen ympärille.

Liian suuri määrä liimaa tekee paikasta heikomman. Anna liiman muuttua tarttuvaksi 2–4

minuuttia. Paina paikka paikalleen aloittaen yhdestä kulmasta ja jatkamalla ulospäin.

Kiinnitä paikka varovasti korjattavalle alueelle puristaen tiukasti. Hiero paikkaa ja sen

kulmia hyvin tiukalla otteella. Anna paikan kuivua vähintään 12 tuntia ennen täyttämistä ja

käyttöä.

VENTTIILIN TIIVISTEEN IRTOAMINEN

Jos tyhjennät laudan liian nopeasti, poistuva ilma voi irrottaa

sisemmän harmaan tiivisterenkaan venttiilikammiosta.

Et välttämättä huomaa sitä ennen kuin yrität käyttää

SUP-lautaa seuraavan kerran.

Jos katsot venttiilikammioon, voit nähdä tiivisterenkaan

reunan työntyvän esiin venttiilikammiosta (katso kuva 1). Kuva 1

Tämän korjaaminen on suhteellisen helppoa. Tarvitset
tiivisterenkaan kiinnittämiseen venttiilin kiinnitystyökalua.

1. Varmista, että lauta on tyhjentynyt kokonaan.

2. Nosta laudan takaosa (evän takana oleva osa) jonkin

vankan esineen päälle niin, että mikään ei purista eviä. Kuva 2
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3. Poista pölysuojus venttiilikotelosta.

4. Aseta venttiilin kiinnitystyökalu venttiilin sisäkammion uraan (kuva 2)

5. Käännä venttiiliä vastapäivään löysätäksesi ulompaa venttiilin päätä.

Käännä venttiilin päätä vain pari kierrosta työkalulla (katso kuva 3) ja

jatka irrottamista kädelläsi. (Katso kuva 4 seuraavalla sivulla).

6. Kun olet irrottanut ulomman venttiilin pään venttiilipesästä, näet
irronneen tiivisterenkaan (katso kuva 5).

6. Paina venttiilin tiivistemekanismia peukalolla. Tiivistelevy työntyy

esiin (katso kuva 6)

7. Paina tiivisterengas takaisin tukilevyn uraan sormillasi (kuva 7).

8. Kun olet saanut tiivisterenkaan takaisin paikalleen, voit kiertää

ulomman venttiilin takaisin sisempään venttiilipesään.

9. Voitele hyvin pieni määrä silikonirasvaa tai vaseliinia venttiilikoteloon

tiiviyden varmistamiseksi. Voit myös levittää hieman voiteluainetta

O-renkaan ympärille. (Katso kuvat 8 ja 9).

10. Varmista, ettei venttiilissä ole likaa tai muita vieraita esineitä, sillä ne

voivat vaurioittaa venttiilin osia ja aiheuttaa ilmavuotoja.

Asenna ulompi venttiili sisempään venttiilipesään.

Varmista, että venttiili menee kierteilleen. Käytä vain käsiäsi ulomman

venttiilin kiinnittämiseen. Kun venttiili on kiinnitetty paikalleen, voit tehdä

viimeisen kiristyksen venttiilin kiinnitystyökalulla. Varo kiristämästä

venttiiliä liikaa, sillä se vaurioittaa sitä ja voi johtaa ilmavuotoihin.

Maahantuoja: Suomi Trading Oy,
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490


