
SUP BESTWAY AQUA CRUISE SET 3,20 M 

SP65348 

 

 

LASTNOSTI: 

 Ekstremna trdota in vzdržljivost 

 Z ročajem za nošenje  

 Vključeno nastavljivo veslo 

 Napihljivi v kratkem času 

 Vključno s kompletom za popravilo, torbico, vrvico 

 Dimenzije: 3,20 m x 76 cm x 12 cm 

 Drop stitch material 

 Sredinska plavut 

 Nedrseča površina deske (non-slip traction pad) 

 Dovoljena teža uporabnika je do 110 kg 

 Teža: 12,6 kg 

 Sup lahko spusti barvo!  

 Puščanje zraka do 10% dnevno je normalno.  

 Možno je do 3 cm zvijanje / odstopanje deske od ravne površine.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visokotlačni vgradni ventil za hitro in 

enostavno napihovanje in praznjenje 

Velika EVA blazinica za noge na deski 

zagotavlja oprijem in udobje 

Drop Stitch  

(2600g sgm) 

D-obroč iz nerjavečega jekla za pritrditev 

varnostnega povodca na veslo 

Tri plavuti; ena sredinska plavut in dve 

majhni stranski plavuti 

Ročaj za prenašanje 

D-obroč spredaj za pritrditev 

tovora 



VARNOST IN SIMBOLI 

Pred uporabo si oglejte naslednje simbole za desko za veslanje stoje (SUP). 

 

Splošni znak za opozorilo 

Nevarnost za poškodbe ali smrt zaradi utopitve je očitna. Opozarjamo tudi na 

nevarnost zaradi preutrujenosti, poškodbe zaradi vesla in lopatic, nevarnost 

podhladitve, poškodb drugih oseb in nevarnost prevrnitve. 

 

Splošni znak za obvezen ukrep 

 

 

 

 

Splošni znak za prepoved 

 

 

Ne predstavlja zaščite pred utopitvijo 

 

 

 

Najprej preberite navodila 

 

 



 

Ne uporabljajte v vetrovih, ki pihajo proč od obale 

 

 

 

Ne uporabljajte v tokovih, ki tečejo proč od obale 

 

 

 

Samo za otroke, starejše od 14 let 

 

 

 

Število uporabnikov: 1 odrasla oseba 

 

 

 

 

Samo za plavalce! 

 

 

Največja dovoljena obremenitev 

 
110 kg 



 

 

Delovni tlak: 1 bar, 15 psi 

 

 

 

Varna razdalja do obale: 150 m 

 

 

 

Popolnoma napihnite vse zračne komore 

 

 

Ne uporabljajte v visokih valovih 

 

 

Ne uporabljajte na divjih vodah 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila 

za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

 



Uporaba  

Navodila vsebujejo pomembne podrobnosti o izdelku, vključno z navodili za sestavljanje, 

uporabo in vzdrževanje, kot tudi varnostne predpise. Z vodnimi športi vedno obstajajo povezana 

tveganja. Da bi se izognili telesnim poškodbam ali celo smrti, je pomembno, da podrobno 

poznate izdelek. 

 

Namenska uporaba 

Ta deska za veslanje stoje (SUP) je bila zasnovana za zasebno uporabo za rekreacijo. Območja 

uporabe: znotraj 150-metrov zaščitenega obalnega pasu, za uporabo na zaščitenih vodah v 

bližini obale, v majhnih zalivih, na majhnih jezerih, ozkih rekah in kanalih. 

Ne uporabljajte v močnem vetru ali visokih valovih. Izdelek ni namenjen za pomoč pri plavanju, 

ni vodna igrača, ni pripomoček za zimske športe in je primeren samo za osebe, ki znajo plavati. 

Izdelek ni primeren za osebe, mlajše od 14 let. 

Pred uporabo izdelka se morate o njegovi uporabi poučiti z udeležbo na tečaju ali v certificirani 

šoli oziroma prejeti ustrezna navodila od izkušenega športnika. 

 

Varnostni napotki 

 

Zaradi lastne varnosti upoštevajte varnostna pravila in veljavne zakonske predpise, ki se 

nanašajo na jezera in odprte vode. 

• OPOZORILO! NEVARNOST IZGUBE ŽIVLJENJA ALI NESREČE! Izdelek vedno 

uporabljajte v skladu z navodili in podatki, navedenimi na ploščicah proizvajalca in v 

priročniku. Nikoli ne presezite obremenitve, tlaka in števila uporabnikov, navedenih na izdelku 

in v priročniku. 

• Na izdelku ne opravljajte tehničnih sprememb. Kakršne koli spremembe izdelka poslabšajo 

delovanje in izničijo garancijo. 

• Na izdelku ne opravljajte strukturnih sprememb, saj boste s tem ogrozili varnost. Bodite 

pozorni na navodila na ploščici proizvajalca. 

• Ta izdelek ni igrača! Izdelek hranite izven dosega otrok. Pri uporabi izdelka obstaja tveganje 

za resne poškodbe ali smrt zaradi utopitve. 



• Uporabnik tega izdelka se zaveda svoje obveznosti o pridobivanju znanja in veščin, ki so 

zahtevane za navigacijo v vodi, ter o upoštevanju zadevnih predpisov. Varnost v vodi je odvisna 

od medsebojnega vplivanja uporabnika, izdelka, vremena in pogojev v vodi.  

• Uporabnik tega izdelka se zaveda, razume in sprejema tveganja, povezana z veslaškimi športi. 

• Napihljiva deska za veslanje, veslo in lopate vesla so trdi in lahko povzročijo telesno 

poškodbo. 

• Pri transportu deske pazite na osebe, ki stojijo v bližini. 

 

OPOZORILO! 

 

• Kadar ste na vodi, bodite previdni in pazite nase. 

• Deske ne uporabljajte, kadar ste pod vplivom drog, zdravil ali alkohola. 

• Nikoli ne podcenjujte svoje moči in sposobnosti upravljanja plovila. Ne presezite svojih 

zmožnosti in se zavedajte svojih omejitev.  

• Veslaški športi so lahko zelo nevarni in zahtevni. Vedno ostanite v bližini rečnega brega 

oziroma obale. 

• Ne veslajte v primeru poplav. Vedno veslajte, kadar je varno. 

• Preverite vremensko napoved in se seznanite z lokalnimi vremenskimi pogoji. Bodite pozorni 

na opozorila o nevihtah in kakršne koli svetlobne signale. 

• Deske za veslanje nikoli ne uporabljajte, kadar veter piha s kopnega na morje. Tako vas lahko 

zlahka odnese z začrtane poti. 

• Območje, kjer nameravate veslati, predhodno preglejte za morebitno prisotnost skal, 

valobranov, razburkan pas vode in druge nevarne pogoje.  

• Pazite na naravne pogoje, kot je veter, ki piha s kopnega, tokovi, spremembe plimovanja, 

varne ravni vode v rekah ter ovire v in nad vodo.  

• Ostanite v zaščitenem 150-metrskem obalnem pasu. Ostanite na varni razdalji od brzic in 

razburkanega pasu vode ter naplavin in drugih ostankov. 

• Vedno upoštevajte lokalna pravila za navigacijo. 

• Kjer koli je to ustrezno, nosite varnostno čelado. 

• Vedno uporabljajte varnostno vrv, s katero s privežite na desko. 

• Oblecite se primerno za vremenske pogoje in pogoje na morju. Kadar veslate pri nižjih 

temperaturah, nosite potapljaško obleko. Obstaja nevarnost podhladitve! 



• Na deski se pripnite z varnostno vrvjo. Kadar uporabljate vrv, lahko padete ob desko, če 

izgubite nadzor. Poskrbite, da se vrv ne bo ovila okoli vašega telesa ali stopal. 

• Ne veslajte sami. Vedno veslajte skupaj z drugimi osebami. 

• O veslaški odpravi vedno nekoga obvestite in imejte pri sebi identifikacijo. 

• Kadar ne veslate na varnih kopalnih območjih, vedno veslajte tako, da vas opazuje še ena 

oseba. 

• Kadar veslate, pazite na ostale osebe v vodi. 

• Deske za veslanje nikoli ne uporabljajte v bližini plovne poti plovil, drugih plovil, jezov, 

zapornic oziroma drugih nevarnosti. 

• Deske za veslanje nikoli ne uporabljajte v situacijah, v katerih lahko poškodujete druge, npr. 

kopalce in plavalce na plaži. 

• Neenakomerna porazdelitev osebe ali obremenitve na deski vpliva na stabilnost, 

uravnoteženost in zmogljivost izdelka in lahko celo povzroči prevrnitev. Pri veslanju naj bo 

vaša teža vedno enakomerno porazdeljena na izdelku. 

• Kakršna koli sprememba nagnjenosti mase na izdelku (na primer, dodajanje ribiškega stolpa, 

radarja, jambora, sprememba motorja itd.) lahko pomembno vpliva na stabilnost, 

uravnoteženost in zmogljivost plovila. 

 

             OPOZORILO! 

• Kadar ste na vodi, uporabljajte varnostni jopič. 

Nevarnost telesne poškodbe! Pri veslanju naj bo vaša teža vedno enakomerno 

porazdeljena. Neenakomerna porazdelitev obremenitve lahko povzroči prevrnitev 

izdelka. 

 

Uporaba 

• Pred uporabo izdelka se udeležite ustreznega tečaja, se vpišite v certificirano šolo za vodne 

športe oziroma naj vas o uporabi pouči usposobljen in izkušen športnik. 

• Izdelek lahko uporablja ena oseba do maksimalne obremenitve.  

• Pred vsako uporabo opremo preglejte za znake obrabe, raztrganine, puščanje ali napake. Če 

opazite znake poškodb, izdelka ne uporabljajte. 

• Vedno preverite, ali je v deski dovolj zraka in ali je ventil dovolj privit ter ali je pokrovček 

ventila zaprt, da prepreči vstop umazanije in peska. Pazite na izgubo tlaka v deski. 



• Kadar deske ne uporabljajte, je ne pustite v vodi, saj jo lahko odnese prehitro, da bi jo plavalec 

lahko dosegel. 

Preprečite poškodbe izdelka. 

• Vsi napihljivi izdelki so občutljivi na nizke temperature. Izdelka nikoli ne odvijte in napihujte 

pri temperaturah pod 15 °C! 

• Izdelek napihnite pri tlaku 0,8 bar (12 psi) do največ 1 bar (15 psi). 

• Če se zračni tlak poviša v primeru neposredne sončne svetlobe, ga morate uravnovesiti, tako 

da izpustite ustrezno količino zraka. 

• Če tlak preseže 1 bar (15 psi), odprite ventil in spustite toliko zraka, da dosežete varen razpon 

delovnega tlaka. 

• Poskrbite, da izdelek ne bo prišel v stik s kamni, gramozom ali ostrimi predmeti, zlasti kadar 

je napihnjen, in ne dovolite, da bi se drgnil ob grobe površine, saj se lahko deska na ta način 

poškoduje. 

• V varnostne ventile vstavite samo ustrezne adapterje za črpalko. Uporaba drugih adapterjev 

lahko poškoduje ventile. 

• Izdelka ne napihujte s kompresorjem. 

• Izdelka ne napihnite preveč, saj obstaja tveganje, da se šivi razprejo. Po napihovanju se 

prepričajte, da so ventili trdno zaprti. 

• Izogibajte se stiku z ostrimi, vročimi, koničastimi ali nevarnimi predmeti, kemikalijami ali 

tekočinami. Če se to zgodi, desko temeljito preglejte za morebitno puščanje ali druge poškodbe. 

• Kadar ste na deski, pri sebi ne imejte ostrih ali koničastih predmetov. 

• Izdelek hranite stran od ognja in vročih predmetov (npr. prižganih cigaret). 

• Kadar je izdelek napihnjen, ga ne vozite na vozilih. 

 

Sestavljanje deske za veslanje za uporabo 

Za sestavljanje deske za veslanje so zahtevani naslednji koraki: 

• Desko za veslanje odstranite iz embalaže. 

• Desko za veslanje napihnite. 

• Namestite plavut US (5). 

• Sestavite veslo. 

 

 



Odvijanje deske za veslanje (1) pred uporabo (slika A) 

• Izberite primerno območje, ki je čisto in ravno ter je dovolj prostora za odstranjevanje 

embalaže in odvijanje deske (1). Prepričajte se, da so prisotni vsi deli in da so v brezhibnem 

stanju. 

• Kadar odvijate desko, se prepričajte, da na tleh pod desko ni ostrih ali vročih predmetov, kot 

so zdrobljeno steklo. črepinje, gramoz, žerjavica ali cigaretni ogorki. 

• Kadar izdelek sestavljate drugič oziroma pri vsaki naslednji uporabi, izdelek preverite za 

poškodbe, luknje ali raztrganine.  

• Za navodila, kako popraviti poškodbe, glejte poglavje »Popravila« v teh navodilih za uporabo. 

Ko ste v vodi, popravila niso mogoča. 

Napihovanje deske (sliki B in C) 

POMEMBNO! Ventile odprite le za napihovanje in sprostitev zraka. V 

nasprotnem primeru se lahko umažejo. 

• Območje okoli ventila mora vedno ostati čisto in suho. Preverite, ali v ventilu ni delcev 

umazanije in drugih ovir. 

• Ne dovolite, da bi v ventil vstopil pesek oziroma drugi onesnaževalci. 

• Da bi dosegli maksimalen tlak, ročico črpalke preklopite iz dvojnega v enojno delovanje. 

 

Delovanje ventila 

Upoštevajte spodnja navodila za delovanje ventila in popravite postopke napihovanja in 

praznjenja. Ventil za napihovanje plošče se nahaja blizu nosu plošče. Če želite zapreti ventil za 

polnjenje, se prepričajte, da je zatič sredinskega ventila v položaju "GOR". Če je v položaju 

"DOL", pritisnite zatič ventila v položaj "GOR". 

Za odpiranje ventila pritisnite ventil ventila (ni ga 

treba obračati) in se prepričajte, da je sredinski 

zatič ventila v položaju "DOL", 

Pazite, da se pesek ali ostanki okrog ventila ne 

izpraznijo, ko se izpuščajo, saj lahko majhni delci zračijo pod zrakom. 

Med uporabo vedno zaklenite pokrov ventila nad steblom ventila. To bo preprečilo nenamerno 

izpuščanje zraka in vdor delcev v zračne komore. 

 

 



KORAKI ZA NAPIHOVANJE 
 

a. Odvijte pokrov ventila, pritisnite ventil ventila,  

da odprete ventil, pustite, da zrak naravno teče  

v izdelek, da prihranite čas napihovanja,  

nato znova pritisnite ventil ventila,  

da zaprete ventil (v položaju "GOR" ). 

b. Prepričajte se, da je cev črpalke priključena na izpuh. 

c. Šobo črpalke priključite na ventil 

posoda, s polovičnim zasukom(v smeri urnega  

kazalca)  

d. Začnite črpati zrak v ploščo tako, da potisnete 

bat črpalke gor in dol. Napihujte, da dosežete 

zahtevani tlak. Najmanj 12psi za pravilno delovanje  

SUP in največ 15psi za ta izdelek.  

e. Po napihovanju privijte pokrov ventila.  

Samo pokrov ventila lahko zagotovi končno zrakotesnost. 

 

 

Namestitev plavuti  

Dve stranski rebri sta pritrjeni na izdelek. Ko se deska napihne, potisnite sredinsko rebro do 

podstavka in vstavite pritrjeni zatič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: plavuti naj bosta vedno usmerjeni proti vašemu telesu. V vetrovnih pogojih 

bodite še posebej 

 



Sestavljanje vesel  ALU teleskopsko ISUP 

Veslo je na voljo v treh kosih. Če želite sestaviti veslo, držite gumb med premikanjem delov, 

dokler se ne zaskočijo. Zadnji del (vrh) vesla je nastavljiv. Če želite najti idealno višino za svoje 

veslo, začnite z gradnjo vesla, tako da je 6 centimetrov višja od vaše višine. Od tega trenutka 

prilagodite zgornji del navzgor ali navzdol, dokler vam dolžina ne ustreza. Daljše 

veslo je bolj primerno za gladko in lažje veslanje. Krajše veslo je dobro za nastop ali 

tekmovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če ugotovite, da je nastavljivi odsek po zapiranju gumba nekoliko ohlapen, vijak pravilno 

privijte z izvijačem. 

 

Po uporabi - razstavljanje 

Za razstavljanje deske so zahtevani naslednji koraki: 

• Odstranite plavut 

• Iz deske za veslanje iztisnite zrak. 

• Desko za veslanje zvijte. 

• Razstavite veslo. 

Izberite ustrezno območje, ki je čisto in ravno ter je dovolj prostora. Upoštevajte navodila v 

spodaj navedenem vrstnem redu. 

Preden iz deske za veslanje iztisnete zrak, odstranite plavut US (5). 

Razstavljanje plavuti  

Plavut razstavite tako, da sledite korakom, opisanim v poglavju »Sestavljanje plavuti« v 

nasprotnem vrstnem redu. 

Pravilno zvijanje deske za veslanje (slika G) 

1. Suho desko (1) položite na ravno površino in odprite oba ventila, tako da sponko ventila 

pritisnete navzdol in istočasno na desno. Izpustite zrak. Če želite, lahko zrak iz deske 

popolnoma izpustite s pomočjo črpalke. Cev priključite na črpalko  nazaj (za iztiskanje zraka). 



Cev priključite na enega izmed ventilov. Preden sponko ventila obrnete levo, začnite s črpanjem 

in posesajte odvečni zrak iz deske, da se ta popolnoma izprazni. 

2. Sedaj desko enkrat prepognite, tako da premec položite na krmo. Nato premec s krmo še 

enkrat prepognite. 

Ne zlagajte po skrajnih robovih ohišja plavuti. S tem boste povzročili nepotreben pritisk 

na desko za veslanje. 

3. Sedaj nasprotno stran preložite do približno polovice tal. 

4. Na koncu desko še enkrat prepognite na nasprotno stran. 

Prenašanje deske (1) za veslanje 

 

 

 

 

• Ročaj v središču deske vam omogoča enostavno prenašanje napihnjene deske. Najboljši način 

za prenašanje deske je na strani pod roko. 

• Desko nosite tako, da bosta plavuti usmerjeni proti vašemu telesu, da ne morete poškodovati 

drugih, še posebej v vetrovnem vremenu. 

• Kadar je vetrovno, bodite previdni. Veter lahko desko nagne na stran in tako ogrozi druge. 

Prilagajanje dolžine vesla (slika H) 

Možnost 1 

Dolžino vesla prilagodite svojemu telesu. Za določitev pravilne dolžine glede na določeno 

telesno višino ne obstajajo univerzalne smernice. Za določitev pravilne dolžine priporočamo 

uporabo naslednje formule: višina + 20 cm (8 palčni). 

Možnost 2 (slika H) 

Dolžino vesla lahko določite tudi na naslednji način: 

1. Svojo šibkejšo roko (levo roko pri desničarjih) iztegnite navzgor. 

2. Z drugo roko veslo postavite pod iztegnjeno roko. 

3. Veslo raztegnite ali skrajšajte, dokler ne sega pod zapestje iztegnjene roke. 

Za prilagoditev dolžine vesla glede na vašo telesno višino obstaja mednarodno pravilo. Vstanite 

in stojte poravnano ter eno roko iztegnite navzgor ter dlan nagnite približno pod pravim kotom. 

Odprite zaklep na veslu ter razširitev potisnite navzgor, da se ročaj vesla prilega pod vašo dlan. 

Zaprite zaklep. Vaše veslo je sedaj prave dolžine za vas. 



Pomembno: palice vesla ne izvlecite do oznake »STOP«. V nasprotnem primeru veslo 

morda ne bo ostalo v položaju. 

 

 

Uporaba v vodi 

Stojte na deski za veslanje. Za dodatno varnost uporabite vrv. Za več podrobnosti glejte sliki 

M1 in M2 v poglavju »Slike«. 

OPOZORILO! Pri prenašanju deske v vetrovnih pogojih bodite še posebej previdni, da koga 

ne poškodujete. Plavuti naj bosta vedno usmerjeni proti vašemu telesu. 

Uporaba deske za veslanje v konfiguraciji za stoječi položaj (sliki 

M1 in M2) 

Pri tej konfiguraciji lahko za dodatno varnost uporabljate vrv. 

OPOZORILO! 

• Vrvi nikoli ne pritrdite okoli gležnja, kadar desko za veslanje uporabljate na tekoči vodi (npr. 

v vodah z brzicami ali v rekah). 

• Kadar piha veter s kopnega, vrvi nikoli ne pritrdite okoli gležnja. 

Za namestitev in pritrditev vrvi naredite naslednje: 

Pritrjevanje vrvi  na desko za veslanje   

Vrv  pritrdite na D-obroč. 

1. Zanko vrvi povlecite skozi D-obroč. 

2. Zapenjalo za gleženj povlecite skozi  

zanko vrvi. 

 

Uporaba vrvi  (slika J) 

Kadar v globoki vodi stojite na deski za veslanje, vrv (11) pritrdite na svoj gleženj. 

Pravilno nalaganje na desko (1). 

Pravilen položaj pri veslanju in rokovanje z veslom 

Veslo pod pravim kotom namestite na desko ob vzdolžno os deske, nekoliko pred ročaj deske. 

V nizki vodi pokleknite na desko za veslo. Primite veslo, vendar ga ne dvignite. Roki naj bosta 

daleč narazen. Eno stopalo premaknite naprej in ga postavite na desko  približno v višini ročaja. 

Sedaj tudi drugo stopalo položite ob ročaj. Na deski stojte z nogama daleč narazen, najbolje je 



na levi in desni strani to ročaja. Sedaj se nagnite vse do kolen, nekoliko nazaj, istočasno pa 

dvignite veslo vodoravno navzgor. Počasi se poravnajte, veslo pa vam bo pomagalo obdržati 

ravnotežje. Sedaj na deski stojite z nogama narazen in veslanje se lahko začne. 

Pravilno veslanje, pri katerem prihranite moč 

Zgornji del roke, z dlanjo katere držite veslo, mora med veslanjem vedno ostati iztegnjen. Sedaj 

veslo potisnite čim bolj naprej v vodo ob deski, pri tem pa naj bo spodnji del roke, katere dlan 

pokriva veslo v širini ramena, prav tako iztegnjen. Sedaj veslo povlecite proti sebi, tako da bo 

zgornji del roke iztegnjen, spodnji del pa pod kotom. Veslo povlecite iz vode v višini stopal in 

postopek se bo začel znova. 

 

Transport, shranjevanje, čiščenje in nega 

Prenašanje izdelka v nahrbtniku  

Za prenašanje ali shranjevanje lahko desko za veslanje in njeno dodatno opremo shranite v  

nahrbtnik. 

• Razstavite izdelek (glejte poglavje »Po uporabi - razstavljanje«). Poskrbite, da bo deska 

popolnoma čista, suha in zvita. 

• Desko ( skupaj z vsemi sestavnimi deli in dodatno opremo, shranjeno v suhi vreči dajte v 

nahrbtnik. Maks. obremenitev: 25 kg) 

• Nahrbtnik je dovoljeno uporabljati izključno z desko SUP. 

Kadar je deska napihnjena, je ne prevažajte na strehi vozila. 

 

Shranjevanje 

• Izdelek hranite na suhem mestu, kjer ni prahu, stran od sončne svetlobe, kjer ne bo izpostavljen 

večjim temperaturnim nihanjem. 

• Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, priporočamo, da ga popolnoma razstavite in 

shranite v nahrbtnik. 

• Izdelek hranite na varnem mestu izven dosega otrok. 

• Na izdelek ne polagajte težkih ali ostrih predmetov. 

• Izdelka pred shranjevanjem ne vlecite po trdih ali abrazivnih površinah. 

• Prepričajte se, da med pregibi ni peska ali gramoza. To lahko povzroči abrazijo ali 

preluknjanje med shranjevanjem. 



• Po daljšem obdobju shranjevanja izdelek preglejte za znake obrabe ali raztrganine oziroma 

poslabšanje stanja. 

• Če desko za veslanje daljše obdobje hranite zvito na hladnem, lahko material popoka. 

Čiščenje in nega 

Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami 

oziroma ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži. Uporabljajte le blaga čistilna sredstva. 

Desko po vsaki uporabi očistite, ko je ventil še zaprt. 

1. Pred čiščenjem z deske  odstranite plavut. 

2. Desko postavite na čisto, ravno in suho površino. 

3. Desko in plavut temeljito očistite, tako da ju sperete s sladko vodo in blagim milom in tako 

odstranite slane kristale, delce peska in druge majhne delce. 

4. Desko obrišite s suho in mehko krpo. Pustite, da se deska in plavut popolnoma posušita. 

Popravilo in vzdrževanje 

Pred vsako uporabo desko preglejte za izgubo tlaka, luknje ali raztrganine. Če iz deske uhaja 

zrak, je to lahko posledica ventila, ki pušča, pokvarjenega ventila ali luknje na sami deski. 

Pod nobenim pogojem večjih poškodb ne poskušajte popraviti sami. Manjše luknje lahko 

popravite s pomočjo priloženega kompleta za popravila. 

SVARILO: vsa popravila opravite v dobro prezračevanem prostoru in se izogibajte vdihavanju 

toksičnih hlapov. Izogibajte se stiku s kožo ali očmi. Ves material za popravila (lepilo, topila 

itd.) hranite izven dosega otrok. Zvarov ne smete lepiti z lepilom. Na šivih deske lahko 

popravila opravi le proizvajalec deske. 

 

Popravilo ventila  

Preverjanje ventila. Za preverjanje, ali ventil  pušča oziroma je okvarjen, naredite naslednje: 

1. Pokrovček ventila  obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z ventila. 

2. Prepričajte se, da v ventilu ni peska ali drugih tujkov. 

3. Ventil zaprite. 

– Pokrovček ventila obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z ventila. 

– Ključ ventila namestite na ventil, dokler se popolnoma ne oprime ventila. 



– Pokrovček ventila privijte v smeri urinega kazalca. 

– Ventil zaprite s pokrovčkom ventila. 

4. Desko popolnoma napihnite. 

5. Zaprite ventil. 

6. Na območje deske okoli ventila nalijte milnico. Če se ne 

pojavijo mehurčki, ventil ne pušča. Če se okoli ventila  

pojavljajo mehurčki, to pomeni, da zrak uhaja. Ventil morate 

priviti ali zamenjati. 

OPOZORILO! Za privijanje ventila nikoli ne uporabljajte ključa, kadar je deska pod 

tlakom. 

 

Privijanje ventila  

1. Ključ ventila namestite na ventil, dokler se popolnoma ne oprime ventila. Ventil privijte, tako 

da ga obrnete v smeri urinega kazalca. 

2. Ponovite test z milnico. 

3. Če se okoli ventila še vedno pojavljajo mehurčki, ko ste ventil že privili, to pomeni, da ga 

morate zamenjati z novim. 

 

Zamenjava ventila  

1. Ključ ventila namestite na ventil, dokler se popolnoma ne oprime ventila. Ventil obrnite v 

nasprotni smeri urinega kazalca in ventil odstranite z njegovega sedeža. 

2. Na sedež ventila namestite nov ventil. Za optimalno tesnjenje priporočamo, da okoli ventila  

nanesete majhno količino silikonske masti ali vazelina. 

3. Ključ ventila namestite na ventil in ventil privijte v smeri urinega kazalca. 

 

Popravilo deske  

Odkrivanje lukenj 

1. Na območje deske, kjer sumite, da obstaja luknja, nanesite 

milnico. 

2. Na mestu, kjer zrak uhaja iz deske, se tvorijo mehurčki. 

3. Označite mesto/mesta uhajanja. 

4. Desko sperite s čisto vodo in jo obrišite do suhega, šele nato lahko začnete s popravili. 



Krpanje lukenj 

Puščanja odpravite le z ustrezno vrsto lepila. Popravila, opravljena z neustreznim lepilom, lahko 

povzročijo nadaljnjo škodo. Ustrezna lepila je mogoče kupiti v 

specializiranih trgovinah.  

Za krpanje lukenj upoštevajte naslednje korake: 

1. Ko določite mesto luknje, iz deske popolnoma iztisnite zrak. 

2. Temeljito očistite območje popravila. 

3. Očiščeno območje osušite. 

4. Izmerite in odrežite zaplato za popravilo, ki je dovolj velika, da 

pokriva poškodovano območje, na vsaki strani pa dodajte še 1,5 cm. 

5. Na površino okoli luknje enakomerno nanesite lepilo, prav tako 

nekaj lepila nanesite na zaplato za popravilo. 

6. Lepilo naj se suši približno 4 minute. 

7. Zaplato za popravilo s stranjo, na katero ste nanesli lepilo, obrnjeno navzdol, namestite na 

desko. 

8. Zaplato z mehkim predmetom potisnite navzdol (npr. z gobico ali kovinskim valjem). 

Opomba: poskrbite, da boste popravilo opravili na ravni površini brez gub ali pregibov. 

S pomočjo okroglega predmeta nežno odstranite morebitne mehurčke, tako da se s 

predmetom pomikate iz središča navzven. 

9. Lepilo naj se suši vsaj 12 ur. 

10. Ko je postopek sušenja zaključen, okoli robov zaplat/-e nanesite še več lepila. Dovolj je, da 

se lepilo na teh robovih suši približno 4 ure. 

Preden po popravilu desko odnesete v vodo, preizkusite popravljeni del, da zagotovite, da 

ne pušča in je ustrezno zatesnjen. 

Pod nobenim pogojem večjih poškodb ne poskušajte popraviti sami. Desko odnesite na 

specializirani servis. 

Vzdrževanje črpalke 

Poskrbite, da bo črpalka pred in med uporabo dovolj namazana. 

• Črpalko namažete tako, da odprete zgornji pokrovček in na zatesnjena območja in prevodnike 

nanesete tanko plast olja ali masti. 

• Poskrbite, da boste uporabljali mast brez kisline (silikonsko mast). 

 

 



Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 
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