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Att paddla med en paddelbräda är en aktivitet som alla kan njuta av! "Walking On The Water" är 
det mest fridfulla sättet att komma ut och uppleva naturen. Att paddla paddelbräda förbättrar din 
balans, styrka och uthållighet och gör det därför till en utmärkt träningsform.

Denna bruksanvisning har sammanställts för att hjälpa dig att uppnå långsiktig säker användning 
och glädje av din Aqua Marina® produkt.

VIKTIG INFORMATION
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Säker paddling
Paddling med en paddelbräda kan vara farligt 
och fysiskt krävande. Användare av denna 
produkt bör förstå att användning av denna 
paddelbräda kan leda till allvarliga skador 
eller dödsfall. Beakta gällande lokala 
vattenlagar och använd sunt förnuft.

Innan du använder paddelbrädan, läs noga 
varningstexterna på baksidan av brädan. 
Varningstexterna återfinns även på sida 3 i 
denna bruksanvisning

Checklista för säker paddling

15psi

No protection
against drowning

Swimmers only

max.
110kg
243lbs

100%

1

1 0

300m

DISREGARDING ANY OF THE SAFETY PRECAUTIONS AND 
INSTRUCTION S CONTAINED IN THE OWNER’S MANUAL ON 
THE PRODUCT MAY RESULT IN INJURY，INCLUDING THE 
POSSIBILITY OF DEATH. 

- REVIEW THE WEIGHT CAPACITY LIMITATIONS OF THE  
  BOARD AND NEVER EXCEED IT.
- ALWAYS WEAR A COAST GUARD APPROVED PERSONAL  
  FLOATATION DEVICE PFD. 
- INFLATE ONLY WITH PUMP INCLUDED.
- DO NOT GO OUT ALONE.
- NEVER GO PADDLE-BOARDING IN SEVERE WEATHER OR 
  WATER CONDITIONS THAT MIGHT AFFECT YOUR ABILITY 
  TO STEER THE BOARD OR RETURN TO SHORE.
- STAY IN CONTACT WITH YOUR BOARD; ALWAYS WEAR A  
  LEASH (NOT INCLUDED) CONNECTED TO YOU AND YOUR 
  BOARD. IF SEPARATED, WIND AND CURRENT CAN CARRY 
  THE BOARD FASTER THAN YOU CAN SWIM.
- NEVER DIVE HEAD FIRST INTO THE WATER FROM THIS 
  BOARD.
- BE CAREFUL AROUND REEFS. DO  NOT USE IN RAPIDS.
- THIS BOARD IS NOT MADE TO BE PULLED BEHIND A BOAT.
- NEVER ALLOW MINORS TO USE THIS BOARD WITHOUT 
  ABOUT SUPERVISION.
- NEVER CONSUME ALCOHOL OR ANY OTHER SUBSTANCE 
  THAT MAY IMPAIR YOUR COORDINATION, JUDGEMENT, OR 
  ABILITY TO SAFELY PADDLE THE BOARD.
- NEVER USE THIS BOARD BEYOND YOUR SKILLS AND 
  ABILITIES.
- NEVER USE THIS PRODUCT AFTER SUNSET, BEFORE 
  DAWN OR AT ANY TIME IN POOR LIGHTING.
- CHECK LOCAL LAWS AND REGULATIONS REGARDING 
  PROPER AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.
- NEVER LEAVE BOARD EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT 
  WHEN OUT OF THE WATER.
- DO NOT STORE PADDLE BOARD IN A BOARD BAG FOR 
  EXTENDED PERIODS OF TIME.
- TIGHTEN VENT PLUG BEFORE TAKING BOARD INTO THE 
  WATER. LOOSEN VENT PLUG AFTER USE TO RELEASE AIR 
  PRESSURE.
- REGULARLY INSPECT VENT PLUG O-RING FOR CRACKS, 
  TEARS AND/OR DAMAGE BEFORE USE.

WARNING

CN-ORP
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Brädans 
baksida

Varningstexter

• Paddla alltid med andra, aldrig ensam.
• Använd alltid en säkerhetsrem kopplad till paddelbrädan
• Använd alltid en godkänd flytväst
• Paddla alltid under säkra väderförhållanden. Var medveten
om att väderförhållanden kan förändras snabbt. 
• Undvik att paddla i blåsiga förhållanden
• Överskrid inte din paddlingsförmåga, var medveten om
dina begränsningar. 
• Använd inte alkohol eller sinnesförändrande droger före
eller medan du använder produkten.

SE: Uppblåsbar Paddelbräda
Brukanvisning



Underlåtelse att inte följa någon av säkerhetsåtgärderna och instruktionerna i 
bruksanvisningen för produkten kan leda till personskada inkluderat risken att dö.

- Se brädans viktbegränsningar och överskrid aldrig dessa.
- Använd alltid en godkänd flytväst.
- Får endast pumpas upp med den medföljande pumpen.
- Paddla aldrig ensam.
- Paddla aldrig i dåliga väder- eller vattenförhållanden som kan påverka din förmåga att 
styra brädan eller ta dig tillbaka till land.
- Ha alltid en förbindelse till brädan. Använd en rem som förbinder dig med brädan. Om 
du ramlar av brädan utan rem kan vattenströmmar och vindar föra bort brädan snabbare 
än du kan simma.
- Dyk aldrig från brädan.
- Iakttag försiktighet i närheten av grund.
- Brädan får inte dras bakom en båt eller annat vattenfordon.
- Låt aldrig minderåriga använda brädan utan tillsyn av vuxen.
- Använd aldrig alkohol eller andra droger som kan påverka din koordinationsförmåga, 
omdöme eller förmåga att paddla säkert.
- Använd aldrig brädan på ett sånt sätt som överskrider dina förmågor och färdigheter. 
- Använd aldrig brädan då solen gått ner eller vid dåligt ljus, såsom skymning.
- Kolla lagar och regler för korrekt och säker användning av denna produkt.
- Lämna aldrig brädan där den utsätts för direkt solljus då den inte är i vattnet.
- Förvara aldrig brädan is dess förvaringsväska under en längre tid.
- Dra åt ventilen och säkra att den är tät innan du lägger brädan i vattnet. Öppna ventilen 
efter användning för att släppa ut luften. 

Säkerhetsåtgärder / Varningstexter

3



4

Användning

• Antag en bekväm ställning med fötterna placerade axelbrett. Knäna
något böjd i en avslappnad upprätt hållning, axlarna bakåt, titta rakt fram.

• Greppa paddeln. Placera den övre handen på slutet av handtaget och den nedre handen
ungefär 60cm ned på paddeln. Paddla i en bekväm rörelse framåt, med armarna något
böjda.

• För att svänga vänster koncentrera paddling på höger sida av brädan för att svänga till höger
koncentrera paddling på vänster sidan av bräden.

Förvarings-
väska

Pump 20 psi Repar-
ations-
kit

Säker-
hets-
rem

SPK-1 
BT-88867P

SPK-2
BT-88871P

Model
Aluminium

Paddel
( AC-80322)

   Aluminium Paddel 
(AC-80322)

Hur man håller paddeln

1 Stor 
centerl fena

2 små
fenor

Medföljande tillbehör

Fenor
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Kajaksits för att förvandla 
paddelbrädan till en kajak 
(Tillbehör - köps separat)

D-Ringar fram för lastrem 
och kajaksits

Högtrycksventil för 
snabb uppblåsning och 
tömning.

D-Ring för att fästa 
säkerhetsrem (Tillbehör - köps 
separat)

D-Ringar bak för 
lastrem och 
kajaksits.

Stor EVA fotplatta för 
grepp och komfort

Bärhandtag

Kraftigt PVC med 
Drop-stitch teknik. 
Håller 15 psi 
lufttryck.

Tre fenor.

SPK-1

SPK-2

L B T Maxvikt
9’9’’

(300cm)
30”

(75cm)
4’

(10cm)
95kg

(209lbs)

10’10’’
(330cm)

30”
(75cm)

4’
(10cm)

115kg
(253lbs)



Välj en plan och ren yta för att veckla ut din bräda.

2 - Installera fenor
Före uppumpning, fäst de två sidofenorna (fig. a - fig. b) 
När brädan är uppblåst, skjut i den stora mittenfenan och lås fast sprinten (fig. c - fig. f)

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

1 - Veckla ut paddelbrädan

Föreberedelser
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1 - Ventilens funktion

Följ instruktionerna nedan för korrekt handhavande av ventilen för uppumpning 
och tömning.

Ventilen är placerad nära nosen på brädan.

Innan uppumpning påbörjas, säkerställ att stiftet i mitten av 
ventilen är i läge ”UPP”. Om stiftet skulle vara i läge ”NED” 
vrid stiftet moturs tills det hamnar i läge ”UPP”. 

För att öppna ventilen för tömning, trycka ned stiftet och 
vrid det medurs så att den låses i läge ”NED”

Då brädan ska tömmas på luft är det viktigt att ingen sand 
eller skräp finns runt eller i ventilen. De små partiklarna kan 
bli luftburna då brädan töms på luft då den har mycket högt 
lufttryck.

Lås alltid ventilkåpan över ventilhuset då uppumpning 
respektive tömning är avklarad. Detta förhindrar oavsiktlig 
avluftning samt hindrar små partiklar att komma in i 
luftkammaren.

Ventilkåpa

Stift

Ventil

Funktion
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2 - Fyllning

1. Skruva av ventilkåpan, Tryck in stiftet och vrid moturs så att
det hamnar i läge ”UPP”

2. Säkra att pumpslangen är ansluten till "Inflate" på pumpen.
3. Anslut pumpslangen till ventilen på brädan.
4. Börja pumpa luft in i brädan genom att skjuta pumpkolven upp

och ned, pumpa tills du når önskat tryck.

4 - Försiktighetsåtgärder vid fyllning 

• Använd aldrig en luftkompressor. Skador på din bräda som orsakas av övertryck från en
luftkompressor täcks inte av garantin.

• Efter 2 eller 3 dagar kan det finnas en liten minskning av tryck på grund av
temperaturförändringar. Om så är fallet, pumpa i lite extra luft.

• Innan en längre paddeltur, pumpa upp brädan och låt den vara uppumpad i 24 timmar för att
säkra lufttäthet. Om du ser en konsekvent minskning av lufttrycket, följ instruktionerna i stycket
läckagekontroll och reparation.

• Överfyll aldrig brädan med luft. Ett maxtryck på 15 psi är tillräckligt.

5. Efter uppumpning, dra åt ventilkåpan. Endast ventilkåpan kan säkra
fullständig lufttäthet.

Maximalt lufttryck för denna produkt är 15 psi

VARNING:  FYLL ALDRIG PADDELBRÄDAN
ÖVER 15PSI. DETTA TÄCKS 
INTE AV GARANTIN 

3 - Tömning

1. Torka tort vid ventilen samt ta bort sand och andra små partiklar.
2. Öppna ventilkåpan. Tryck sakta ned stiftet för att börja släppa ut luft ur brädan. Tänk på att det

är mycket högt tryck i brädan och till en början kommer luftflödet vara mycket kraftfull. När
luftflödet har avtagit, tryck stiftet hela vägen ned och vrid den medurs för att låsa det i läge
"NED".

Högtryckspump 20 psi

Min 12 psi
Max 15 psi

Varning

• Pumpa inte brädan till ett högt tryck och låta den ligga ute i direkt solsken. Värmen från solen
kan då höja trycket i brädan så att det blir över 15 psi.

Om brädan kommer att vara i en varm miljö, Fyll brädan med ett lägre tryck och låt den
varma miljön höja trycket i brädan. När brädan används kan den kallare temperaturen i
vattnet orsaka en liten förlust av lufttryck. Det är en bra idé att ha med sig en pump så att du
kan fylla på luft vid behov.

•
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Förvaringsväskan är utformad så att du kan få i din bräda så lätt som möjligt med 

minimala veck. 

Följ stegen nedan för att vika ihop brädan korrekt.

Observera att fenorna måste monteras bort innan brädan viks ihop.

Skötsel och förvaring

Aqua Marina har använt ett slitstarkt material för att ge ett bra skydd mot ultraviolett ljus. Men 
för att säkerställa många år av flexibilitet och ljusa färger, undvik att förvara brädan där den 
kommer att utsättas för väder eller direkt solljus. Läs igenom följande punkter för lagring och 
skötsel av brädan.

• Innan förvaring, skölj av brädan med en vattenslang och låt den torka helt.
• Använd aldrig starka kemikalier för rengöring. Den mesta smutsen kan tas bort med en mild tvål

och ljummet vatten.
• Brädan ska förvaras i en ren, torr och dammfri miljö. Brädan ska inte förvaras utomhus.
• Du kan förvara brädan uppblåst eller tömd. Om du tömmer brädan rekommenderar vi att du

förvarar den i förvaringsväskan som medföljde. Brädan får inte förvaras hängande.

• Brädan ska inte förvaras utrymmen under -10 grader celcius

1 2
43

Ihopvikning
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Tätning vid ventil

Om brädan töms för snabbt på luft riskerar den 
grå tätningsringen i ventilen att hamna ur sin 
korrekta position. Detta kan gå obemärkt förbi 
tills nästa gång du försöker blåsa upp din bräda.
Om du tittar in i ventilkammaren och ser att 
tätningsringen hamnat ur sin korrekta position 
måste den återföras till korrekt position för att 
brädan ska kunna blåsas upp igen. Se 
exempel i figur 1.

För att återföra tätningsringen till sin korrekta position följ kommande steg.

1. Säkra att brädan är helt tömd på luft
2. Vila brädans bakre del på något så att

fenorna inte ligger mot marken.
3. Skruva bort ventilkåpan.

4. Placera det medföljande verktyget i spåren i
ventilen. Fig. 2.

Figure.2
5. Vrid ventilen moturs för att lossa hela ventilen. Du behöver använda verktyget i början då

ventilen sitter fast hårt. Fig. 3.
När ventilen är lossad, använd händerna för att fortsätta skruva. Fig. 4.

6. När ventilen är helt utskruvad och lossad från ventilhuset kan man se tätningsringen. Fig 5.
Figure.3 Figure.4

Figure.5 Figure.6

Figure.1
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7. Säkra att stiftet är låst i läge ”NED”. Fig. 7

8. För tillbaka tätningsringen till sin korrekta
position. Använd inte något verktyg då detta kan
skada tätningsringen.

9. Innan ventilen skruvas fast i sitt fäste är det bra att
smörja lite vaselin eller silikon längs kanten. Se fig.
8. Det är även lämpligt att stryka lite vaselin eller
silikon på den svarta O-ringen. Fig. 9 Detta görs
för att säkra tätningen.

10. Innan ventilen åter skruvas fast i sitt fäste är det viktigt att du säkerställer att ingen sand eller
annat skräp kommit in i ventilhuset. Sand eller skräp kan skada ventilen vilket kan leda till den
inte fungerar korrekt samt läckande luft.

Skruva nu fast ventilen i ventilhuset genom att följa borttagningsförfarandet baklänges. Var
försiktig så att inte gängorna skadas. Börja med att använda händerna. Fig. 10

När ventilen nästan är helt iskruvad i ventilhuset får verktyget användas för att dra åt
ventilen. Dra inte åt ventilen för hårt då detta kan skada ventilen vilket kan leda till
läckande luft. Fig. 11

Figure.10 Figure.11

Figure.8 Figure.9

Figure.7

11.

12.
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Upptäcker du en läcka i PVC-materialet behöver den lagas. Börja med att tömma brädan på 
luft och gör rent runt det skadade området. Ta fram det medföljande reparationskittet. Klipp ut 
en bit som överlappar skadan med ca 1,5 cm. Tillsätt lite lim på undersidan av den klippta 
biten samt området runt skadan. Det är viktigt att inte för mycket lim används, ett tunt lager 
räcker. Låt limmet torka i 2-4 minuter tills det blivit klibbigt. Tryck sedan den klippta biten mot 
skadan. Använd en vikt på ca 10 kg och låt limmet torka under tryck i 12 timmar. När limmet 
torkat tillsätt lite extra lim runt kanterna på den klippta biten och låt torka i 4 timmar för att 
säkra fullständig försegling.

Läckagekontroll och reparation

Din nya paddelbräda är gjord av PVC som är ett tåligt material. Om en punktering inträffar kan 
den lagas med det medföljande reparationskittet. 

Om du märker att brädan förlorar lufttryck som inte orsakats av kallare temperaturer kan en 
läcka ha uppstått. För att hitta läckan rekommenderar vi att såpa och vatten blandas i en 
sprayflaska. Spraya sedan sopalösningen över brädan. Bildas det bubblor så innebär det att det 
finns ett läckage. Kontrollera ventilen extra noga. Om det uppstår luftbubblor vid ventilen, 
kontrollera stegen i avsnitt "Tätning vid ventil". Om ventilen fortfarande läcker efter kontrollen 
kan den behöva bytas ut. 



Å padle på et padlebrett er en aktivitet som alle kan nyte! "Walking On The Water" er den mest 
rofylte måten å komme seg ut og oppleve naturen på. Å padle padlebrett forbedrer din balanse, 
styrke og utholdenhet, og derfor er det en utmerket form for mosjon.

Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe deg å oppnå langsiktig sikker bruk og for at du skal 
ha glede av ditt Aqua Marina® produkt.

VIKTIG INFORMASJON
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Sikker padling
Padling på padlebrett kan være farlig og er 
fysisk krevende. Brukere av dette produktet 
bør forstå at bruken av padlebrettet i verste 
fall kan føre til alvorlig skade eller død. Følg 
lokale vannlover og bruke sunn fornuft.

Les advarslene på baksiden av 
padlebrettet nøye før du tar tar det i bruk. 
Advarslene finnes også på side 14 i denne 
håndboken.

Sjekkliste for sikke padling

15psi

No protection
against drowning

Swimmers only

max.
110kg
243lbs

100%

1

1 0

300m

DISREGARDING ANY OF THE SAFETY PRECAUTIONS AND 
INSTRUCTION S CONTAINED IN THE OWNER’S MANUAL ON 
THE PRODUCT MAY RESULT IN INJURY，INCLUDING THE 
POSSIBILITY OF DEATH. 

- REVIEW THE WEIGHT CAPACITY LIMITATIONS OF THE  
  BOARD AND NEVER EXCEED IT.
- ALWAYS WEAR A COAST GUARD APPROVED PERSONAL  
  FLOATATION DEVICE PFD. 
- INFLATE ONLY WITH PUMP INCLUDED.
- DO NOT GO OUT ALONE.
- NEVER GO PADDLE-BOARDING IN SEVERE WEATHER OR 
  WATER CONDITIONS THAT MIGHT AFFECT YOUR ABILITY 
  TO STEER THE BOARD OR RETURN TO SHORE.
- STAY IN CONTACT WITH YOUR BOARD; ALWAYS WEAR A  
  LEASH (NOT INCLUDED) CONNECTED TO YOU AND YOUR 
  BOARD. IF SEPARATED, WIND AND CURRENT CAN CARRY 
  THE BOARD FASTER THAN YOU CAN SWIM.
- NEVER DIVE HEAD FIRST INTO THE WATER FROM THIS 
  BOARD.
- BE CAREFUL AROUND REEFS. DO  NOT USE IN RAPIDS.
- THIS BOARD IS NOT MADE TO BE PULLED BEHIND A BOAT.
- NEVER ALLOW MINORS TO USE THIS BOARD WITHOUT 
  ABOUT SUPERVISION.
- NEVER CONSUME ALCOHOL OR ANY OTHER SUBSTANCE 
  THAT MAY IMPAIR YOUR COORDINATION, JUDGEMENT, OR 
  ABILITY TO SAFELY PADDLE THE BOARD.
- NEVER USE THIS BOARD BEYOND YOUR SKILLS AND 
  ABILITIES.
- NEVER USE THIS PRODUCT AFTER SUNSET, BEFORE 
  DAWN OR AT ANY TIME IN POOR LIGHTING.
- CHECK LOCAL LAWS AND REGULATIONS REGARDING 
  PROPER AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.
- NEVER LEAVE BOARD EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT 
  WHEN OUT OF THE WATER.
- DO NOT STORE PADDLE BOARD IN A BOARD BAG FOR 
  EXTENDED PERIODS OF TIME.
- TIGHTEN VENT PLUG BEFORE TAKING BOARD INTO THE 
  WATER. LOOSEN VENT PLUG AFTER USE TO RELEASE AIR 
  PRESSURE.
- REGULARLY INSPECT VENT PLUG O-RING FOR CRACKS, 
  TEARS AND/OR DAMAGE BEFORE USE.

WARNING

CN-ORP
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Brettets 
tilbake

Advarslene

• Padle alltid med andre, aldri alene.
• Bruk alltid en sikkerhetsreim som er koblet til padlebrettet.
• Bruk alltid en godkjent flytvest.
• Padle alltid i trygge værforhold. Vær oppmerksom
på at værforholdene kan endre seg raskt. 
• Unngå padling når det blåser.
• Overskrid ikke din padlingsevne, være klar over
dine begrensninger.
• Ikke bruk alkohol eller bevissthetsendrende medikamenter før
eller mens du bruker produktet.

NO: Oppblåsbar Padle Brettet
Bruksanvisning



Ved ikke å følge sikkerhetsreglene og instruksjonene i håndboken for produktet 
kan personskade oppstå, inkludert risikoen for å dø. 

- Se brettets vektbegrensninger og overstig aldri disse.
- Bruk alltid en godkjent flytvest. 
- Kan bare pumpes opp med den medfølgende pumpen. 
- Padle aldri alene. 
- Padle aldri i dårlig vær eller i vannforhold som kan påvirke din evne til å kontrollere 
brettet eller ta deg tilbake til land. 
- Ha alltid en forbindelse til brettet. Bruk en reim som forbinder deg til brettet. Hvis du 
faller av brettet uten reim kan vannstrømmer og vind ta med seg brettet raskere enn du 
klarer å svømme. 
- Stup aldri fra brettet. 
- Vær forsiktig i nærheten av grunn.
- Brettet får ikke dras bak en båt eller andre vannkjøretøyer. 
- La aldri mindreårige bruke brettet uten tilsyn av en voksen. 
- Bruk aldri alkohol eller andre stoffer som kan påvirke din koordinasjonsevne, 
dømmekraft eller evne til å padle trygt. 
- Bruk aldri brettet på en måte som overgår dine evner og ferdigheter.
- Bruk aldri brettet når solen har gått ned, eller i dårlig lys som skumring. 
- Vær klar over lover og regler for riktig og sikker bruk av dette produktet. 
- Forlat aldri brettet i direkte sollys når den ikke er i vannet. 
- Oppbevar ikke brettet i oppbevaringsposen over lang tid. 
- Stram ventilen og sikre at den er tett før du legger brettet i vannet. Åpne ventilen etter 
bruk for å slippe ut luften.

Sikkerhetstekst  / Advarslene

14
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Bruk

• Finn en behagelig stilling med føttene plassert i skulderbreddes avstand. Ha knærne litt
bøyd i en avslappet oppreist holdning, skuldrene tilbake og se rett frem.

• Grip padleåren. Plasser den øvre handen på enden av håndtaket, og den nedre handen
omtrent 60 cm ned på åren. Padle i en komfortabel bevegelse fremover med armene
litt bøyd.

• For å svinge mot venstre konsentrer padlingen på høyre side av brettet, og for å svinge til høyre
konsentrer padlingen på venstre side av brettet.

Lagrings-
posen

Pumpe 20 psi repar-
asjons-
sett

sikker-
hets-
reim

SPK-1 
BT-88867P

SPK-2
BT-88871P

Model
Aluminium
Padleåren
( AC-80322)

Aluminium Padleåren 
(AC-80322)

hvordan å holde padleåren

1 Stort 
senter finne

2 små
fins

medfølgende tilbehør

Fins
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Kayak Seat å snu padle 
brettet til en kajakk 
(Tilbehør - kjøpes separat)

D-ringer foran lastrem og 
kajakksete

Høy trykkventil for rask 
inflasjon og deflasjon.

D-ring for sikkerhetsreim feste 
(Tilbehør - selges separat)

D-ringer foran 
lastrem og kajakksete

Stor EVA fotplate for 
grep og komfort

bærehåndtak

sterkt PVC med 
drop-stitch teknikk
Holder 15 psi 
lufttrykk

Tre fins.

SPK-1

SPK-2

L B T  maksimal vekt
9’9’’

(300cm)
30”

(75cm)
4’

(10cm)
95kg

(209lbs)

10’10’’
(330cm)

30”
(75cm)

4’
(10cm)

115kg
(253lbs)
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Velg en flat og ren overflate for å brette ut ditt padlebrett.

2 - installering av fins
Før oppblåsingen av brettet; fest de to sidefinnene (fig. a fig. b). 
Når brettet er oppblåst, dytt i den store mittenfinnen og lås fast splinten (fig. c, fig. e, fig. f).

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

1 - Utfolde padle brettet

forberedelse

17
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1 - funksjonen av ventilen

Følg instruksjonene nedenfor for riktig håndtering av ventilen for oppumping 
og tømming.

Ventilen er plassert nær tuppen av brettet. 

Før oppumpingen begynner, må du forsikre deg om at 
stiften i midten av ventilen er i posisjon "OPP". Hvis 
stiftens posisjon er "NED" vri stiften mot klokken til den 
havner i posisjon "OPP".

For å åpne ventilen for lufttømming, trykk ned stiften og 
vri den med klokken så den låses i posisjon "NED".

Fordi brettes skal tømmes for luft er det viktig at det ikke er 
sand og rusk rundt eller i ventilen. De små partiklene kan 
sveve i luften når brettet tømmes fordi det oppstår et høyt 
lufttrykk under tømming. 

Lås alltid ventildekselet over ventillegemet når pumping 
og tømming er fullført. Dette hindrer utilsiktet lufting, og 
hindrer små partikler å kommer inn i luftkammeret.

ventildeksel

Stiften

Ventil

Funktion
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2 - Fyllning

1. Skru av ventildeksel, trykk inn stiften og vri mot klokken slik 
at den er i posisjon "OPP".

2. Se til at pumpeslangen er koblet til "Inflate" på pumpen.
3.  Koble pumpeslangen til ventilen på brettet.
4. Begynn å pumpe luft inn i brettet ved å dra pumpestangen opp

4 - forholdsregler når fylling

• Bruk aldri en luftkompressor. Skader på brett forårsaket av overtrykk fra en luftkompressor 
dekkes ikke av garantien. 

•Etter to eller tre dager, kan det være en liten reduksjon i lufttrykk på grunn av 
temperaturendringer. Oppstår dette kan du pumpe inn ekstra luft.

• Før du legger ut på en lengre padletur, pumpe opp brettet og la den være oppumpet i 24 timer 
for å sikre lufttetthet. Hvis du ser et konsekvent fall i lufttrykket, følg instruksjonene under 
"Lekkasjekontroll og reparasjon". 

• Fyll aldri for mye luft. Et maksimalt trykk på 15 psi er tilstrekkelig.

5. Etter oppumping, skru igjen ventildekselet. Kun ventildekselet kan 
sikre fullstendig lufttetthet.

maksimalt lufttrykk for dette produktet er 15 psi

Advarsel: Du må aldri padle bord over 15 psi 
Dette dekkes ikke av garantien

3 - Utfold

1. Tørk ventilen og fjern sand og andre små partikler.
2. Åpne ventildekselet. Trykk sakte ned stiften for å begynne å slippe ut luft fra brettet. Husk at det

er svært høyt trykk inne i brettet, og i starten vil trykket være svært kraftig. Når luftstrømmen har 
avtatt, press stiften hele veien ned og vri den med klokken for å låse den i posisjon "NED".

høytrykkspumpe 20 psi

og ned, til du oppnår ønsket trykk.
Min 12 psi
Max 15 psi

Advarsel

• Ikke pump brettet til et høyt trykk og la den ligge ute i direkte sollys. Varmen fra solen kan da 
øke trykket i brettet slik at det overstiger 15 psi.

Hvis brettet skal brukes i et varmt miljø, fyll brettet med et lavere trykk og la det varme miljøet 
øke trykket i brettet. Når brettet er i bruk kan den kalde vanntemperaturen føre et lite tap av 
lufttrykk. Det er en god idé å ha med seg en pumpe slik at du kan fylle luft etter behov.

•
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Lagringsposen er laget slik at du kan få inn ditt brett så enkelt som mulig med så 

lite bretting som mulig. 

Følg disse trinnene for å brette padlebrettet korrekt. Tenk på at finnene må 

demonteres før brettet brettes sammen.

stell og oppbevaring

Aqua Marina har brukt et slitesterkt materiale for å gi god beskyttelse mot ultrafiolett lys. Men 
for å sikre mange års fleksibilitet og lyse farger, unngå lagring av brettet der den vil bli utsatt 
for vær eller direkte sollys. Les gjennom følgende punkter for oppbevaring og rett vedlikehold 
av brettet.

• Før lagring, skyll brettet med en vannslange og la det tørke helt.
• Bruk aldri sterke kjemikalier for rengjøring. Nesten all smuss kan fjernes med mild såpe

og lunkent vann.
• Brettet bør oppbevares i et rent, tørt og støvfritt miljø. Brettet bør ikke lagres utendørs.
• Du kan lagre brettet oppblåst eller tømt for luft. Hvis du tømmer brettet for luft anbefaler vi at du

oppbevarer det i oppbevaringsposen som medfølger. Brettet må ikke oppbevares hengende. 

• Brettet bør ikke lagres i omgivelser under -10 °C.

1 2
43

Folding
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Tetting av ventilen

Dersom brettet tømmes for luft for raskt er det en 
risk at den grå tetningsringen i ventilen kommer ut 
av sin rette posisjon. Dette kanskje ikke merkes 
før påfølgende gang du prøver å blåse opp 
brettet. 

Hvis du titter inn i ventilkammeret og ser at 
tetningsringen er ute av sin korrekte posisjon, 
må den settes tilbake i rett posisjon for at 
brettet skal kunne blåses opp igjen. Se 
eksempel i figur 1.

For å sette tetningsringen tilbake i sin rette posisjon følg følgende trinn.

1. Sørg for at brettet er helt tømt for luft.
2. Støtt brettets bakre del på noe slik at

finnene ikke ligger mot bakken. 
3. Fjern ventildekselet.

4. Plasser verktøyet i sporene i ventilen. Fig. 2.

Figure.2
5. Vri ventilen mot klokken for å fjerne hele ventilen. I starten behøver du bruke verktøyet 

fordi ventilen sitter godt fast. Fig. 3. 
Når ventilen er løsnet, bruk hendene til å fortsette å skru. Fig. 4.  

6. Når ventilen er helt avskrudd og løsnet fra ventilhuset, kan man se tetningsringen. Figur 5.  
Figure.3 Figure.4

Figure.5 Figure.6

Figure.1
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7. Sørg for at stiften er låst i "NED" posisjon. Fig. 7.  

8. Sett på plass tetningsringen i rett posisjon. Ikke 
bruk verktøy til dette da det kan skade 
tetningsringen.  

9. Før ventilen skrues på plass er det bra å smøre litt 
vaselin eller silikon langs kanten. Se Fig. 8
Det er også bra å smøre litt vaselin eller
silikon på den svarte O-ringen. Fig. 9. Dette er 
for å sikre tetningen.

10. Før ventilen er skrudd inn i sitt feste er det viktig å sikre at ikke noe sand eller annet rusk har 
kommet inn i ventilhuset. Sand eller rusk kan skade ventilen som kan forårsake funksjonsfeil 
og luftlekkasje. 

Skru så ventilen fast i ventilhuset ved å følge demonteringprosedyren baklengs.
Vær forsiktig så du ikke skader gjengene. Start med å bruke hendene. Fig. 10.

Når ventilen er nesten helt skrudd inn i ventilhuset, kan verktøyet brukes for å skru ventilen 
helt på plass. Ikke skru ventilen for hardt på plass da dette kan skade ventilen som igjen 
kan føre til luftlekkasje. Fig. 11. 

Figure.10 Figure.11

Figure.8 Figure.9

Figure.7

11.

12.
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Hvis du oppdager en lekkasje i PVC-materialet må den repareres. Start med å tømme brettet for luft 
og rengjør rundt det skadde området. Ta fram det medfølgende reparasjonssettet. Klipp et stykke 
som overlapper skade med ca 1,5 cm. Tilsett litt lim på undersiden av den avklipte biten og området 
rundt det skadede området. Det er viktig at ikke for mye lim anvendes, et tynt lag er nok. La limet 
tørke i 2-4 minutter til det har blitt klebelig. Trykk deretter den klipte biten mot skaden. Bruk en vekt 
på ca 10 kg, og la limet tørke under press i 12 timer. Når limet er tørt legg litt ekstra lim rundt 
kantene på den klipte biten og la dette tørke i 4 timer for å sikre fullstendig tetning.

Lekkasjekontroll og reparasjon

Ditt nye padlebrett er laget av PVC, som er et slitesterkt materiale. Ved punktering kan det 
repareres med vedlagte reparasjonssett. Les følgende punkter for lekkasjesøk og reparasjonstips.

Hvis du merker at brettet mister lufttrykk og det ikke er forårsaket av kaldere temperaturer, kan det 
være en luftlekkasje. For å finne lekkasjen anbefaler vi at du blander såpe og vann i en sprayflaske. 
Spray såpeløsningen over brettet. Dannes det bobler betyr det at det finnes en lekkasje. Kontroller 
ventile nøye. Hvis det er luftbobler ved ventilen, sjekk trinnene i avsnittet "Tetning ved ventil". Hvis 
ventilen fortsatt lekker etter inspeksjonen, kan den behøve å byttes ut.  



Stand-up Paddle Board

Reklamationsrätt
 Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat

kvitto bifogas.

  Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål
den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant  
fall inte.

•

•

SE

Etter gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon innleveres på kjøpsstedet med 
maskinstemplet kvittering vedlagt.

 Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til formål det
ikke ble konstruert til, eller hvis bruksanvisningen ikke er fulgt. I slike tilfelle bortfaller 
reklamasjonsretten.

•

•

NO Reklamasjonsrett
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