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JOGI NYILATKOZAT
 Ennek a terméknek a használatával Ön vállalja az evezős tevékenységgel járó 
kockázatokat, és beleegyezik abba, hogy a Jobe Sports termékeinek használata során 
minden utasítást, figyelmeztetést  gondosan betart.
A tulajdonos saját felelőssége, hogy elolvassa és megértse a kezelési útmutatót, és oktassa 
minden más felhasználót a termék biztonságos használatáról. A termék használatával Ön 
elfogadja a jelen kézikönyvben foglalt felelősségvállalási és követelést lemondási 
megállapodást. Mivel a vízen előforduló tényezők és a lehetséges körülmények sokasága 
előre nem látható, a deszka megvásárlásával és/vagy használatával Ön vállalja az ilyen 
kockázatokat. 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 
A SUP deszkázás fizikailag megterhelő, veszélyes és halálos lehet!
Bárki, aki ezt a deszkát használja, fennáll a sérülés vagy a halál veszélye.
- MINDIG viseljen országosan engedélyezett mentőmellényt (ISO, CE, CCGA, DOT, 
USCG).
- MINDIG viselje a mellékelt biztonsági kötelet.
- MINDIG viseljen sisakot, ha szükséges.
- Az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözködés fontos; hideg időjárásnak és hideg 
víznek való kitettség hipotermiát okozhat.
- Minden használat előtt ellenőrizze az eszközt, hogy nincs-e rajta kopás, szakadás, 
sérülés vagy hibás működés.  Legyen tisztában azokkal a természeti elemekkel, amelyek 
hatással lehetnek tevékenységére, mint például az időjárási állapot és az esetleges 
időjárási változások, a vízszint, az árapály, az áramlatok és a szél.
- NE használja ezt a terméket nyílt vagy fehér vízen. Csak nyugodt vízen használja.
- Ezt a terméket KIZÁRÓLAG olyan területeken használja, amelyeket megfelelőnek 
ítélnek evezős tevékenységekhez, a tevékenységének megkezdése előtt ismerkedjen meg 
a területtel.
- NE használja ezt a terméket árvízi körülmények között.
- SOHA NE evezzen egyedül.
- NE lépje túl saját képességeit és tapasztalati szintjét. A tapasztalatlan evezősöknek 
megfelelő evezős oktatásban kell részt venniük a termék használata előtt.
- Konzultáljon orvosával fizikai alkalmasságát illetően az elvégzendő tevékenységhez.
- NE vontassa más járműről vagy csónakról. 
- NE vontasson más járművet, csónakot vagy eszközt.
- NE használja ezt a terméket alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- NE engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a terméket.
- MINDIG tartsa be a helyi vízbiztonsági szabályokat, valamint a vonatkozó törvényeket 



és előírásokat.
 A fáradtságot és a gyorsan változó időjárási viszonyokat is figyelembe kell venni. A 
megfelelő biztonsági felszerelések – beleértve a mentőmellényt és a biztonsági kötél – a 
vízbiztonság alapos ismerete, a felelősségteljes evezés, valamint a deszka megfelelő 
használata és karbantartása sokat segíthet ezen kockázatok csökkentésében.
Csak vízben használható távol törmelékektől és akadályoktól, legyen óvatos a zátonyok 
környékén.
A deszkák nem alkalmasak szennyezett vizekre, sem olyanokra, ahol túlzott növényzet 
van, beleértve algákat, tavirózsákat, füveket, ágakat stb.,  érvényteleníti a termék 
garanciáját.
NE használja zuhatagban, erős szélben, nyílt vízen, erős áramlatokban vagy veszélyes 
árapályban.
NE használja ezt a terméket más hajóforgalom vagy vízi járművek közelében.
NE  használja ezt a terméket zsúfolt strandok vagy vizek közelében
Mielőtt bármilyen deszkát használna, az Ön felelőssége annak megállapítása, hogy 
milyen vízi törvények érvényesek azon a területen, ahol evez. Minden országnak 
megvannak a saját szabályai és törvényei, és Önön múlik, hogy meghatározzák, mik 
ezek, és tiszteletben tartsák azokat.
Bármely vízi sport természeti tényezőktől függ. Indulás előtt mindig ellenőrizze az 
időjárás-jelentést, valamint az árapályt, az áramlatokat, valamint a kemény vagy éles 
tárgyak jelenlétét a víz felszíne alatt vagy a parton, ahonnan elindul, és a vízből visszatér. 
Biztonsági felszerelést – biztonsági kötelet és mentőmellényt – mindenkor viselni KELL, 
ha SUP-on tartózkodik. Sok országban/vizeken ezt valójában törvény írja elő (és a 
tendenciák előrevetítik ennek a jogi követelménynek a terjedését).
NE lépje túl a SUP deszka maximális súlykapacitását (max. súly). 
18 éven aluliak CSAK szülői engedéllyel és felnőtt felügyelete mellett használhatják az 
eszközt.
FIGYELMEZTETÉS! Az úszni tudás SZÜKSÉGES készség mindazok számára, akik 
SUP-ot kívánnak használni, mert fennáll a vízbefulladás veszélye. Ha nem tud úszni, 
NEM SZABAD a deszkát használni. SOHA ne használja alkohol vagy egyéb szer hatása 
alatt.
Nem életmentő eszköz.

A DESZKÁK ÁPOLÁSA ÉS TÁROLÁSA 

A deszkát száraz hűvös helyen tárolja. Ne tárolja szélsőségesen meleg vagy hideg helyen.
Tárolás előtt mossa le a SUP-ot friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni, hogy 
megakadályozza a penészedést.
Ne használjon erős vegyszereket a tisztításhoz.
A makacs foltok enyhe szappanos tisztítószerrel tisztíthatók.
A deszkát tisztán és szárazon rakja bele a deszkatartó zsákba.
Ha a SUP-ot a szabadban tárolja, tartsa távol a talajtól, és takarja le ponyvával, ne legyen 
kitéve fizikai erőknek, elemeknek.
A SUP felakasztása nem ajánlott.
Ne tárolja a deszkát napon, óvja a közvetlen napfénytől. 40 C/ 104F hőmérsékletnek való 
tartós kitétel károsíthatja a SUP-ot. 



A hőhatások fokozódnak, ha a fedélzeti párna/EVA pad a nap felé néz. Fordítsa lefelé a 
deszkát, szállítás közben úgyszintén. Ha a tábla hőhatásnak van kitéve, ill a napfény és a 
maghőmérséklet eléri a 150 fokot, az EPS Foam elkezd kigázosodni és instabillá válik, 
ami a leválását okozza.
Eresszen le a levegőből  ha a parton hagyja a napon.
Kerülje a deszka leejtését, akadályba ütköztetését.
Mindig legyen rendkívül óvatos, amikor a deszkát az autóhoz rögzíti.
Ha valaha is szükségessé válik a SUP javítása, kérjük, használja a mellékelt javító 
foltokat, illetve kérjen a forgalmazótól szakszerű segítséget.
Evezés közben kerülje a köveket, törmeléket és egyéb kemény felületeket, amelyek 
megsérthetik a deszkát.

SZIVÁRGÁSOK Észlelése ÉS JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK: az állólapátja tartós PVC-ből 
készült. Ha szakadás vagy szúrás történik, a PVC nagyon könnyen javítható. A javítás 
könnyen elvégezhető a mellékelt javítókészlettel. Olvassa el a következő bekezdéseket a 
szivárgás észlelésére és javítására vonatkozó tippekért.
SZIVÁRGÁS ÉSZLELÉSE Ha légnyomásveszteséget tapasztal, amelyet nem a hidegebb 
hőmérséklet okoz, ellenőriznie kell a deszkát, hogy nincs-e szivárgás, kezdve a szelep 
helyével. A szivárgás felderítéséhez javasoljuk, hogy keverje össze a szappant és a vizet 
egy spray-palackban. Permetezzen a szelep köré. Ha buborékképződést lát, ellenőrizze a 
szelepülést és a talpat, és győződjön meg arról, hogy a szelepbetét szorosan be van 
csavarva, vagy győződjön meg arról, hogy a szelepcsap teljesen felfelé van, és a szelep 
mentes a szennyeződéstől, ami megakadályozza a csap teljes záródását. Ha továbbra is 
problémái vannak, lehet, hogy új szelepet kell rendelnie. A szelep meghúzható vagy 
eltávolítható, és kicserélhető a SUP-hoz mellékelt szelepcsavarozó szerszámmal. Ha a 
tábla levegőt veszít, és nincs a szelep helyén, valószínűleg van egy kis lyuk. A kis lyukak 
könnyen javíthatók. Permetezzen körbe a táblát, amíg a légbuborékok láthatóvá nem 
válnak, majd jelölje meg a szivárgás helyét. Ha nem talál levegőbuborékokat, fújja fel a 
táblát a maximális nyomásra, és próbáljon figyelni a szivárgásokra
JAVÍTÁSA:kis defekteket kijavíthatja a mellékelt PVC tapaszokkal (Megjegyzés: A 
ragasztót nem tartalmazza). Használjon hardver- vagy sportszerboltokban kapható PVC 
típusú ragasztót a javításhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a javítás sikeressége 
érdekében a páratartalomnak 60% alatt kell lennie, a hőmérsékletnek pedig 18°C/64.4°F 
és 25°C/77°F között kell lennie. Kerülje a javításokat esőben vagy közvetlen 
napfényben.Ellenőrizze, hogy a cső teljesen le van-e eresztve és vízszintesen fekszik-e.
1. Vágjon le egy kerek foltot, amely legalább 5 cm-rel nagyobb, mint a sérült terület.
2. Tisztítsa meg a sérült területet és a tapasz megfelelő oldalát alkoholos zsíroldóval, és 
hagyja száradni 5 percig.
3. Vigyen fel 3 vékony réteg ragasztót a tapaszra és a sérült területre is; hagyja száradni 5 
percig a rétegek között, amíg a ragasztó tapadósnak nem érzi magát.
4. Amikor a harmadik ragasztóréteg megszáradt, helyezze fel a tapaszt anélkül, hogy 
lenyomná, és ha szükséges, állítsa be a helyzetét. Távolítsa el a tapasz alatt keletkezett 
légbuborékokat úgy, hogy a tapaszt egy kerek tárggyal, például kanállal simítja. Kezdje a 
tapasz közepétől, és dolgozzon kifelé. Tisztítsa le a felesleges ragasztót oldószerrel. 
Száradás: 12 óra
A javításokat jól szellőző helyen végezze. Kerülje a ragasztógőzök belélegzését vagy a 



ragasztó lenyelését. Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Minden 
javítóanyagot (ragasztó, oldószer stb.) tartson gyermekektől távol.

BAMBOO SUP
Élvédő felhelyezése: terület kiválasztása, felület zsírtalanítása(ne használjon agresszív 
folyadékot), úgy ragassza fel, hogy a rögzítést követően nem könnyű eltávolítani és 
áthelyezni máshova az élvédőt.
E DUNA SUP
 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátor töltöttségi szintjelzője CSAK arra 
szolgál, hogy a felhasználó általános képet kapjon az akkumulátor rendelkezésre álló 
töltöttségi szintjéről. A felhasználók CSAK olyan távolságok megtételére használhatják a 
SUP-ot, amelyet a felhasználó kényelmesen elérhet, a lapátot  az elem lemerülése vagy a 
rendszer egyéb meghibásodása esetén használja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az első felfújáskor szobahőmérsékleten beltérben fújja fel – a PVC puha lesz, és az 
összeszerelés is könnyebb lesz. Ha a terméket 0°C alatt tárolták, hagyja 20°C/68°F 
hőmérsékleten 12 órán keresztül, mielőtt széthajtogatná. 
Fújja fel a táblához mellékelt nagynyomású szivattyúval. Ez a szivattyú adapterrel 
rendelkezik az öblítő szelephez.
A légkompresszor használata károsítja a terméket, és automatikusan érvénytelenít minden 
garanciát
 A szelep működése: A felfújó szelep a deszka hátulján található. A felfújáshoz a 
szelepnek zárt helyzetben kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a középső szelepcsap 
"felfelé" áll. Ha a szelep csapja "lefelé van", nyomja le a szelepcsapot, és forgassa el az 
óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a zárt helyzetbe nem ugrik. A felfújás 
befejeztével zárja le a szelepfedelet a szelepszár fölé. Ez megakadályozza, hogy a levegő 
véletlenül kiszabaduljon, vagy részecskék bejussanak a szelepbe és a belső légkamrába.

FELFÚJÁSI SZEKVENCIA
1. Győződjön meg arról, hogy a szelepcsap felfelé és zárt helyzetben van.
2. Győződjön meg arról, hogy a szivattyútömlő a szivattyú fogantyújának "felfújó" 
nyílásához van csatlakoztatva.
3. Csatlakoztassa a szivattyútömlő fúvókáját a szelephez.
4. A szivattyú fogantyújának fel-le húzásával pumpáljon levegőt a SUP-ba.
5. Szerelje fel az uszonyo(ka)t/szkegeket a deszkára.
A borda felszerelése:
A borda felszerelhető a deszka felfújása előtt vagy után. A borda bordadobozba van 
szerelve, és (kézi) csavarral rögzítve. Egyes táblák hosszabb (US) bordázattal vannak 
felszerelve, ebben az esetben a bordához külön csavar és csavarlemez tartozik, amely a 
bordát a bordadobozban rögzíti.
1. Helyezze a borda hátulját a csappal a táblán lévő rögzítésbe.
2. Csúsztassa hátra a bordát és nyomja le az elejét.
3. Rögzítse a (kézi) csavart, és a borda fel van szerelve.

FELFÚJÁSI TIPPEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK



• Deszka felfújható a mellékelt kézi pumpával vagy elektromos légszivattyúval. Az 
elektromos légszivattyú mérsékelt nyomásra képes felfújni a táblát, de a légkamrát a 
megfelelő 18-20 PSI-re kell használnia a kézi pumpával.
• Légkompresszorokat NEM szabad használni a SUP felfújására. A kompresszorok nagy 
nyomást generálnak, és károsítják a SUP-ot. A légkompresszor túlzott felfújása által 
okozott károkra nem vonatkozik és nem is vonatkozik a garancia.
• Használat előtt mindig ellenőrizze a nyomást. Idővel a légkamra levegőt veszít, ezért azt 
mindig ellenőrizni kell.
• Használat előtt fújja fel a táblát 24 órán keresztül, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 
tábla légmentesen zárható. Ha a légnyomás drámai csökkenését tapasztalja, olvassa el a 
szivárgásérzékelésre vonatkozó utasításokat a jelen kézikönyv lapjavítási részében. • Ne 
fújja túl. A 18-20 PSI maximális nyomás elegendő.
• Ne hagyja, hogy a SUP huzamosabb ideig legyen a napon, amikor teljes nyomás alatt 
van. Ha a SUP meleg/forró vagy napsütéses környezetben lesz, engedje el a légnyomást a 
deszkán. Használat előtt fújja fel újra a megfelelő PSI-re. A víz hőmérséklete a kamra 
nyomásában is enyhén csökkenhet. Jó gyakorlat, ha SUP-ját néhány percre a vízbe 
helyezi, hogy alkalmazkodjon az új környezethez, majd újra ellenőrizze a kamranyomást. 
Célszerű szivattyút és nyomásmérőt magával vinni, hogy szükség esetén levegőt 
tölthessen a kamrába.
• Gyakran ellenőrizze a légnyomást a mellékelt műszerrel.
Ha a terméket forró napnak teszi ki, ellenőrizze a nyomást, és enyhén engedje le, hogy 
elkerülje az anyag túlnyúlását. A környezeti hőmérséklet befolyásolja a tábla belső 
nyomását: 1,8 °F (1 °C) változás a csőben 0,06 PSI (+/- 4 mBar) nyomásváltozást okoz.

DEFLÁCIÓS SZEKVENCIA
1. Távolítson el minden vizet vagy törmeléket a szelep környékéről, mielőtt eltávolítaná a 
szelepfedelet.
2. Nyomja le a szelepcsapot, hogy a levegőt kiengedje a SUP-ból. Amint a levegő elkezd 
kiszabadulni, teljesen benyomhatja a szelepcsapot, és az óramutató járásával megegyező 
irányba fordíthatja a nyitott reteszelt helyzetbe.
3. Távolítsa el a bordá(ka)t. Hagyja nyitva a szelepet, miközben feltekerje a szelep felé.
4. Zárja el a szelepet, hogy megakadályozza a nedvesség és a törmelék beszívását, 
miközben a levegő újra belép, miközben elengedi az SUP-ot.
5. A feltekert deszkát csatolja össze a mellékelt övszíjjal.
6. Soha ne hagyjon nedves deszkát egy zsákban egy vagy két napnál tovább. Amint lehet 
tekerd le és hagyd megszáradni.
7. A SUP tisztításához használjon friss vizet. A makacs foltok enyhe szappanos 
mosószerrel tisztíthatók.

SUP HASZNÁLATA
Javasoljuk, hogy mindig nyugodt, sekély vízben szálljon fel és le a deszkára. Mindig 
térden állva kezdje el és csak akkor álljon fel ha biztosnak érzi. Állás közben a lábaknak 
vállszélességben, párhuzamosan kell lenniük, lábfejnek előre kell mutatniuk, a deszka 
fogantyúja a lábak között legyen. Az evező lapát emblémája Öntől a távolabbi oldalon 
legyen. Az evező beállításához emelje fel a kezét és ahol a tenyere van ott lesz a 
megfelelő magasság, rögzítse az evezőszárat.
SUP használata állva, normál evezőlapáttal:



• Álljon kényelmes testhelyzetbe, lábait vállszélességben, térdét tartsa enyhén behajlítva, 
tartsa hátra a vállát, és nézzen egyenesen előre.
• Fogja meg a lapátot, és tegye az egyik kezét. a lapát felső végén tenyérrel lefelé, a 
másik keze pedig kb. 24"-rel lefelé az evezőszáron. Evezz előre, enyhén behajlított 
karral. 

A GARANCIA NEM ÉRVÉNYES
• Sérült, nem megfelelő kezelés, nem megfelelő karbantartás, módosítás vagy nem 
megfelelő tárolásnál.
• Normál kopás és szakadás, beleértve a karcolásokat, bevágásokat, kezelést vagy 
fakulást.
• A nap és meleg által okozott károkra.
• A termék megvásárlásával nem szállított berendezés módosítása és/vagy használata által 
okozott károk.
• Baleset okozta károk, helytelen használat vagy visszaélések, például dokkcsúszdák, 
vonókötélnek ütköző termék stb.
• Kereskedelmi, kölcsönzési, demó- vagy oktatóprogramokban használt termékek.
• Bármilyen csúszka, vízi elemek vagy sínek által okozott kár. 
A garanciák és korlátozások csak az eredeti vásárlóra vagy arra a személyre vonatkoznak, 
akinek eredetileg vásárolta.

FELELŐSSÉG ÉS FELHASZNÁLÁSI ALKALMASSÁG
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget harmadik felek felhasználóival szemben 
semmilyen véletlen vagy következményes kárért, beleértve a személyi sérülésből eredő 
károkat is, azon a felelősségen túlmenően, amelyet a  a forgalmazó vállal a termékeinek 
cseréjéért vagy javításáért az itt meghatározott feltételek szerint.


