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Čestitamo vam za nakup novega SipaBoard.
Dobrodošli v naši družini.
Naj najprej pohvalimo vaš okus: več kot očitno znate izbrati odlično
oblikovanje v povezavi z vrhunsko funkcionalnostjo, hkrati pa še
navdušenec nad vodnimi športi. Hvala, ker ste kupili SipaBoard.
Ta priročnik vsebuje vse informacije, ki jih boste potrebovali, da bo
vaš SipaBoard vedno brezhiben, pa tudi za varno uporabo in za
vse funkcije, zaradi katerih so SUP-i SipaBoard tako daleč pred
konkurenco, kot so samonapihovanje, uporaba električnih krmilnih
elementov ter pravilno polnjenje in shranjevanje akumulatorjev.

VARNOSTNA
UKREPI

OPOZORILA

in PREVIDNOSTNI

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in bodite
zlasti pozorni na postavke, ki se začnejo z naslednjimi besedami:
POZOR, OPOZORILO, NEVARNOST, POMEMBNO, OPOMBA,
SAMO, MORATE, VEDNO, NE in NIKOLI.
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- VARNOSTNO OPOZORILO -

SUPANJE JE LAHKO ZELO NEVARNA DEJAVNOST, KI
ZAHTEVA VELIK FIZIČEN NAPOR. UPORABNIK TEGA
IZDELKA SE MORA ZAVEDATI, DA LAHKO SUPANJE
PRIVEDE DO RESNIH POŠKODB ALI CELO SMRTI. MED
UPORABO IZDELKA VEDNO UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE
VARNOSTNE STANDARDE.
- VEDNO nosite rešilni jopič ali podoben pripomoček, kot to določajo
državni predpisi.
- VEDNO nosite priloženi varnostni trak.
- VEDNO nosite čelado, če je to primerno.
- Oblecite se skladno z vremenskimi pogoji. Izpostavljenost nizkim
temperaturam zraka ali vode lahko povzroči podhladitev.
- Pred uporabo vedno preverite opremo glede obrabe, poškodb ali
napak pri delovanju.
- Bodite pozorni na naravne pojave, ki bi lahko vplivali na vašo aktivnost,
na primer vremenske pogoje, spremembe vremena, vodostaje, bibavico,
vodne tokove in veter.
- Tega izdelka NE uporabljajte na odprtem ali na divjih vodah. Uporabljajte
ga samo na mirnih vodah.
- Ta izdelek uporabljajte SAMO na območjih, ki so primerna za supanje.
Pred začetkom aktivnosti se seznanite z območjem.
- Tega izdelka NE uporabljajte pri poplavah.
- NIKOLI ne veslajte sami.
- NE precenjujte svojih sposobnosti in izkušenj. Neizkušeni uporabniki
SUP-a morajo pred uporabo izdelka opraviti primerno usposabljanje.
- Posvetujte se z zdravnikom glede svoje fizične kondicije za aktivnosti,
ki jih nameravate izvajati.
- NE vlecite se za drugim vozilom ali plovilom. - NE vlecite drugega
vozila, plovila ali naprave.
- Tega izdelka NE uporabljajte pod vplivom alkohola ali drog.
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Ta priročnik MORATE prebrati in razumeti, preden se prvič podate
na vodo s svojim novim SipaBoard. V tem priročniku je namreč
vse, kar morate vedeti glede varnosti, delovanja, vzdrževanja in
servisiranja. Tudi ko boste uživali na svojem SipaBoard, vam bo
ta priročnik gotovo prišel prav.

OPOZORILO! Z uporabo tega izdelka sprejemate vsa tveganja,
povezana s supanjem, in soglašate s tem, da boste med uporabo
izdelkov SipaBoards upoštevali vsa navodila, opozorila in
previdnostne ukrepe.

OPOZORILO! Odgovornost lastnika je, da prebere in razume

ta priročnik, ter da vsem ostalim uporabnikom razloži varno
uporabo tega izdelka. Z uporabo tega izdelka sprejmete zavrnitev
odgovornosti in pogodbo o odpovedi odškodninskih zahtevkov v
tem priročniku.
Če vam karkoli ni jasno ali imate dodatna vprašanja, se lahko
kadarkoli obrnete na nas na naslovu info@sipaboards.com. Za
nas sta vaša varnost in užitek pri uporabi na prvem mestu. Želimo
vam mirne vode.
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NEKAJ UVODNIH OPOZORIL
Vsaka športna dejavnost pomeni določeno osebno tveganje, kar
lahko med drugim vključuje tudi poškodbe, gmotno škodo in v
najtežjih primerih celo smrt. Tudi supanje pri tem ni izjema, saj
so med nevarnostmi tudi trki z drugimi veslači, plavalci, vodnimi
živalmi in naravnimi ali umetnimi strukturami. Prav tako MORATE
upoštevati utrujenost in spremembe vremenskih razmer, ki so
lahko zelo hitre. Ustrezna varnostna oprema, tj. rešilni jopič in
varnostni trak, temeljito poznavanje varnostnih ukrepov na vodi,
odgovorno supanje ter pravilna uporaba in vzdrževanje vašega
SipaBoard ta tveganja zelo zmanjšajo.
Izdelki SipaBoard niso namenjeni za uporabo na umazanih,
onesnaženih vodah, pa tudi na vodah s prekomerno razraščenimi
algami, vodnimi lilijami, travami, vejami itd. Sami ste odgovorni za
to, da preverite primernost vode. Če okoliščin, ki bi lahko vplivale
na normalno uporabo izdelka, ne upoštevate, boste s tem izničili
garancijo.
Pred uporabo se morate sami pozanimati glede pomorskih
zakonov, ki veljajo na območju, kjer nameravate uporabljati
izdelek SipaBoard. Pravila in predpisi se od države do države
razlikujejo, zato ste sami odgovorni za to, da se o njih pozanimate
in jih upoštevate.
Vsi vodni športi so odvisni od naravnih pogojev. Pred začetkom
vedno preverite vremensko napoved, pa tudi bibavico, tokove,
morebitne trde ali ostre predmete pod gladino ali na obali, kjer
boste začeli in končali z veslanjem.
Varnostno opremo, tj. trak in rešilni jopič, MORATE nositi vedno,
ko ste na SUP-u. V veliko državah to zakon že zahteva, trendi pa
kažejo, da se bo ta zahteva razširila tudi drugam.

OPOZORILO! NE presezite največje dovoljene obremenitve
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OPOZORILO!

SipaBoard (največja masa). Priporočena
obremenitev izdelka je do 90 kg (200 lb), najvišja obremenitev
pa je 115 kg (250 lb). Če to obremenitev presežete, lahko s tem
poškodujete izdelek in ogrozite lastno varnost.
Osebe, mlajše od 18 let, lahko SipaBoard uporabljajo SAMO z
dovoljenjem staršev in pod nadzorom odraslih.

OPOZORILO! Sposobnost plavanja je pri uporabi SUP-a

OBVEZNA, saj se lahko drugače utopite. Če ne znate dobro
plavati, NE SMETE uporabljati SipaBoard. SipaBoard NIKOLI
uporabljajte pod vplivom alkohola ali drog.

OPOZORILO! Upoštevajte,

da je kazalnik napolnjenosti
akumulatorja namenjen SAMO temu, da uporabniku prikaže
splošno stanje napolnjenosti akumulatorja. Uporabniki MORAJO
SipaBoard uporabljati SAMO za razdalje, ki so jih sposobni
preveslati SAMO z veslom, če se akumulator slučajno izprazni ali
če pride do drugih napak na sistemu.
Če se s tem NE strinjate in niste pripravljeni prevzeti odgovornosti
za preverjanje vremenskih razmer in uporabo ustrezne varnostne
opreme, ali če NE znate plavati, izdelkov SipaBoards NE
uporabljajte.
Ker vseh dejavnikov in okoliščin, do katerih lahko pride na vodi,
ni mogoče predvideti, z nakupom in/ali uporabo SipaBoard
prevzemate vsa tovrstna tveganja, hkrati pa potrjujete, da podjetje
SipaBoards ni odgovorno za poškodbe ali škode v meri, ki jo
dopušča zakon.
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Razpakiranje in sestavljanje

Razpakiranje in sestavljanje
Previdno odprite embalažo SipaBoard in preverite, da so v njej vse komponente. Pri
odpiranju NE uporabljajte ostrih predmetov, da SUP-a ne bi poškodovali.
Ko odprete embalažo vašega novega SipaBoard, preverite, da so v njej naslednji deli in
komponente:
1

Napihljivi SUP SipaBoard

2

SipaDrive, motor in enota kompresorja* 8

Polnilnik in kabel**

3

Zložljivo veslo

9

Varnostni/transportni trak

4

Smernik

10 Komplet za popravilo in servisiranje

5

Obroč za daljinski upravljalnik

11 Torba za SUP

7

Cev za napihovanje

6 Akumulatorski paket
1

2

5

7

6
3

8
9
11

4

10

* Če ste to naročili skupaj s SipaBoard, bodo na dnu enote SipaDrive nameščene
svetleče diode.
** Polnilnik je priložen izdelku SipaBoard, vendar ga NE jemljite s sabo na vodo. Pustite
ga doma, v avtu ali na čolnu.
8
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SipaDrive

SIPADRIVE
S sistemom SipaDrive so izdelki SipaBoards vedno korak pred konkurenco. Sistem je
integrirana kombinacija kompresorja s cevjo za napihovanje in motorja z vijakom. Vse to
je v plastičnem ohišju s pritrdilnim pokrovom in zaščitno mrežico na dnu.
Sistem SipaDrive lahko odprete SAMO, če sta tako SipaDrive kot SipaBoard na suhem
in na mehki, ravni površini. ČE V SISTEM SIPADRIVE ZAIDE VODA, JE GARANCIJA
IZNIČENA.

OPOZORILO! Pokrova sistema SipaDrive ne smete odpirati, ko je SipaBoard na vodi,
saj je lahko nevarno, hkrati pa s tem izničite garancijo.

OPOZORILO! Uporaba sistema SipaDrive brez zaščitne mreže na dnu je izrecno

prepovedano. Uporaba sistema SipaDrive brez pravilno nameščene zaščitne mrežice
lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na izdelku. Če teh navodil in opozoril ne
upoštevate, je garancija izničena.

SipaDrive – tloris

NE ODPIRAJTE, ČE JE
Pokrov SipaDrive

SipaDrive – stranski ris

NE ODPIRAJTE NA VODI!

SipaDrive – žabja perspek-

NE ODSTRANITE ZAŠČITNE MREŽIzaščitna mrežica

svetleče diode – izbirno
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Akumulatorji in polnjenje

AKUMULATORJI
Akumulatorji so ob dobavi napolnjeni do polovice, zato jih MORATE pred uporabo
napolniti s priloženim polnilnikom, kot je opisano v navodilih. GLEJTE: POLNJENJE
AKUMULATORJA
Akumulator lahko transportirate v ohišju sistema SipaDrive, če akumulator ni priklopljen
na SipaDrive.

OPOZORILO! Med transportom in skladiščenjem akumulatorja NE SMETE NIKOLI

izpostavljati temperaturam nad 50 °C (120 °F), saj s tem skrajšate življenjsko dobo
akumulatorja, lahko pa ga tudi trajno poškodujete. AKUMULATORJA NE PUŠČAJTE V
VOZILU, KI JE NA SONCU!

OPOZORILO! Polnilnika NE transportirajte skupaj z mokrimi komponentami.
POLNJENJE AKUMULATORJA [SIPADRIVE]
Pred uporabo SipaBoard boste morali napolniti 2 akumulatorja: 1) Akumulator v obroču
za daljinski upravljalnik in 2) akumulator sistema SipaDrive.
1) S polnilnim kablom napolnite akumulator v daljinskem upravljalniku
2) Z istim polnilnikom napolnite akumulator sistema SipaDrive
OPOMBA:Polnilnik je primeren za vhodne napetosti od 110 do 240 V~, kar pomeni, da
je primeren za uporabo povsod, saj se samodejno prilagaja napetosti.

OPOZORILO! Ko se akumulator polni, MORATE biti fizično prisotni. NE puščajte
akumulatorja, ki se polni, brez nadzora. Če se akumulator začne pregrevati ali pa opazite
druge znake napak, kot so neobičajen vonj akumulatorja, segrevanje akumulatorja,
spremembe barve ali oblike ali druge neobičajne znake, takoj odklopite napajanje.

1

2

1

2
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Akumulator napolnite s priloženim polnilnikom v suhem okolju. Med polnjenjem mora biti
akumulator povsem suh.
Priklopite akumulator na polnilnik, nato pa ga priklopite v vtičnico. Vrstni red priklopa na
polnilnik ni pomemben. Polnjenje se bo začelo čez nekaj trenutkov. Dvobarvna svetleča
dioda prikazuje stanje:
- rdeča: polnjenje
- zelena: polnjenje zaključeno.

OPOZORILO! Če svetleča dioda utripa, je prišlo do napake, zato MORATE polnjenje

takoj prekiniti in odklopiti polnilnik. Vzrok je lahko okvara akumulatorja (preveč izpraznjen,
prevlažen, pregret) ali težava s priključki ali kabli.
Polnjenje je samodejno. Akumulator se navadno povsem napolni v manj kot 3 urah. Čas
polnjenja lahko odstopa glede na napolnjenost akumulatorja ob začetku postopka. Ko je
akumulator napolnjen, ga odklopite s polnilnika.

POLNJENJE AKUMULATORJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Akumulator daljinskega upravljalnika napolnite s priloženim polnilnikom v suhem okolju.
S priloženim USB-polnilnikom napolnite akumulator daljinskega upravljalnika.
Daljinski upravljalnik mora biti povsem suh. Polnilnik ima priložen USB-adapter 5 V, v
katerega priklopite priloženi polnilni kabel. Drugi konec polnilnega kabla ima magnetni
priključek, ki ga priklopite v daljinski upravljalnik. Polnjenje se bo začelo čez nekaj
trenutkov. Daljinski upravljalnik se bo prižgal.
- rdeča: polnjenje
- zelena: polnjenje zaključeno.
Če svetleča dioda po nekaj sekundah ne zasveti, obrnite magnetni priključek in ga
priključite v nasprotni orientaciji.
Polnjenje je samodejno. Ko je upravljalnik povsem napolnjen, odklopite kabel.
Akumulator sistema SipaDrive in akumulatorje daljinskega upravljalnika lahko polnite
hkrati. Priporočamo, da akumulator daljinskega upravljalnika napolnite po vsaki uporabi,
enako kot akumulator sistema SipaDrive.

OPOZORILA!

- Pred polnjenjem preberite vsa navodila in opozorila.
- Pred polnjenjem preverite, da so vse komponente suhe, čiste in nepoškodovane.
NE polnite akumulatorjev, če so videti kakor koli poškodovani.
- Polnite jih samo v suhem okolju pri sobni temperaturi.
- NE polnite v bližini vnetljivih ali hlapnih snovi.
- Med polnjenjem NE pokrivajte akumulatorja, daljinskega upravljalnika ali polnilnika.
- Med polnjenjem MORATE biti prisotni, da nadzorujete proces polnjenja.
- Akumulator in daljinski upravljalnik MORATE odklopiti, ko je polnjenje zaključeno.
- Akumulatorjev NE smejo polniti mladoletne osebe.
- Uporabljajte SAMO originalne priložene kable in polnilnike za polnjenje sistema
SipaDrive in daljinskega upravljalnika.
- Če gre med polnjenjem kaj narobe, takoj prekinite postopek.
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PRIKLOP AKUMULATORJA NA SIPADRIVE
Priključek MORA biti pravilno priklopljen na akumulator. Priključek obračajte, dokler
zlahka ne zdrsne v ležišče (glejte sliko 1). Rahlo pritisnite priključek in obrnite zaporni
obroč v desno, da zaslišite klik. Samo tako zagotovite ustrezno vodotesnost povezave.
NE uporabljajte orodij ali drugih predmetov pri priklopu ali odklopu priključka.
Zelo pomembno je, da pokrov akumulatorja postavite SAMO na čiste površine, saj
lahko tujki (vključno s peskom in prahom) ogrozijo vodotesnost in omogočijo vdor vode
v sistem SipaDrive. To vključuje tudi plastiko okrog robu, kjer tesnilo pokrova nalega na
sam pogon (glejte sliko 2).
Spravite SipaDrive v torbo za SUP in se odpravite na prvo dogodivščino z vašim novim
SipaBoard.
Torba za SUP ima dva žepa: polnilnik spravite v enega, plavut pa v drugega. Navodila
lahko shranite v katerem koli od žepov, vendar priporočamo, da ga spravljate v suhi žep,
v katerem imate polnilnik, saj bo plavut zelo verjetno mokra.

OPOZORILO! Polnilnika NE smete vzeti s sabo na vodo. Polnilnik morate shraniti na
suhem mestu, zaščitenega pred sončno svetlobo in izvori toplote.
1

2

3
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Priprava in napihovanje

PRIPRAVA SUP-A

Torbo prinesite na obalo, nato pa jo na mehko, suho površino odložite z zadnjo stranjo
navzdol. Odprite torbo, vzemite veslo in ga sestavite (glejte podrobna navodila).
SUP razprite na mehki, ravni površini. Sistem SipaDrive postavite poleg SUP-a na čisto
in ravno površino (najbolje kar na torbo za SUP). Odvijte oba vijaka na pokrovu sistema
SipaDrive in ga odstranite. NE ustrašite se, če bo za to potrebnega nekaj truda (glejte
podrobna navodila).

NAPIHOVANJE IN VSTAVLJANJE SISTEMA SIPADRIVE

Cev za napihovanje priklopite na kompresor in na ventil na zadnji strani SUP-a. Cev za
napihovanje NE SME biti prepognjena ali zavita (glejte podrobna navodila).
Uporaba ventila:
Ventil za napihovanje SUP-a je blizu zadnje strani SUP-a. Da bi odprli ventil za
napihovanje, mora biti igla na sredini ventila v položaju »gor«. Če je v položaju »dol«, jo
pritisnite in obrnite v levo, dokler se ne dvigne.
Če želite ventil odpreti, da bi SUP izpraznili, pritisnite iglo in jo obrnite v desno, da se
blokira. Pazite na pesek ali umazanijo okrog ventila pri praznjenju, saj lahko zračni tok,
ki izhaja iz ventila, razpiha te delce. Pred odpiranjem po potrebi območje očistite s čisto
krpo.

OPOZORILO! Vedno blokirajte pokrov ventila na steblu ventila, če je v uporabi. Tako
preprečite nenamerno sproščanje zraka in vnos delcev v zračne komore.
(glejte sliko )

OPOZORILO! Če je ventil v napačnem položaju (odprt, glejte sliko), boste po

nepotrebnem praznili akumulator, lahko pa celo pregrejete kompresor. Če odstranite cev
za napihovanje z luknje, bo ves zrak, ki ste ga načrpali v SUP, takoj ušel, kar pomeni, da
ste zapravili čas, energijo in živce. Če naslednjih navodil ne upoštevate natančno, lahko
s tem ogrozite garancijo.
1

2

3
IGLA
VENTILA
ODPRTA

Ventil SUP-a in pokrov

IGLA
VENTILA
ZAPRTA

Igla ventila
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Podroben vodič za pripravo

1

2

3

4
5
Odprite ventil
SUP-a
IGLA
VENTILA
ODPRTA

IGLA
VENTILA
ZAPRTA

6
Preverite, da je
varnostni ventil
zaprt!
7

8

9

10

14

11

12

13

14

SUP prenašajte
s transportnim/
varnostnim trakom
1-3 razprite torbo in odstranite 3-delno veslo

8 priklopite akumulator

4 odstranite plavut in cev za napihovanje

9-12 pravilno priklopite cev na pogon
in SUP

5 odprite ventil SUP-a

13 sestavite veslo

6 pazite, da je igla ventila v zaprtem položaju

14 pritrdite transportni/varnostni trak

7 odvijte oba vijaka in odprite pokrov
15

Kompresor
Kompresor aktivirate tako, da stikalo za vklop/izklop držite približno 3 sekunde. Prvo
fazo napihovanja aktivirate tako, da gumb za vklop/izklop držite 3 sekunde. Prva faza
traja približno minuto in pol in se samodejno izklopi, ko je dosežen ustrezen tlak. Če na
kratko pritisnete gumb za vklop/izklop, s tem prav tako deaktivirate kompresor (glejte
sliko).

Pritisnite in držite 3 sekunde.

Postavite sistem SipaDrive v odprtino v SipaBoard (glejte sliko) in nadaljujte z drugo
fazo, ki traja približno tri minute in pol. Kompresor se bo spet samodejno ustavil pri
pravem tlaku. Odklopite cev za napihovanje s kompresorja in ventila, nataknite pokrovček
na ventil in pokrov na pogonsko enoto. Pri tem vijaka zategnite s prsti. Pospravite
pripomočke, se raztegnite in pripravite na dogodivščino.

OPOZORILO! Pazite, da je sistem SipaDrive vstavljen v pravi smeri. Drugače vas bo
motor pomikal VZVRATNO namesto naprej. Bodite izjemno pozorni, da je odprtina za
SipaDrive čista in da v njej ni tujkov, prahu ali peska.

OPOZORILO! Cev za napihovanje lahko med delovanjem kompresorja postane

VROČA. Z njo ravnajte previdno in počakajte, da se ohladi, preden se je dotaknete.
NEVARNOST: Če teh navodil ne upoštevate, lahko pride do hudih opeklin. Ko je
napihovanje zaključeno, se ob cev sama od sebe hitro ohladila.
POZOR: Med napihovanjem MORATE biti prisotni, da nadzorujete proces.
16

Znova pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, da aktivirate drugo fazo napihovanja.
Ko se po drugi fazi SUP povsem napihne, se kompresor samodejno ugasne. Odklopite
cev za napihovanje (stran B) z ventila in pritrdite pokrovček ventila (glejte sliki in ).
Počakajte, da se cev za napihovanje ohladi, nato pa cev (stran A) odklopite s kompresorja
(glejte sliki in ). Zvijte napihovalno cev in jo shranite v torbo (glejte sliko ). Na SipaDrive
namestite pokrov. Podobno kot pri odpiranju boste morali uporabiti nekaj sile. Na pokrov
se naslonite s težo telesa (glejte sliko ). Pritrdite ga in s prsti zategnite vijake.
Če SipaBoard napihujete ročno, z manometrom preverite, da je tlak med 1 in 1,2 bar
(15-18 psi).
1

3

2

Odklopite cev
(stran B)

5

Namestite
pokrovček ventila

4

CAUTION HOT PART
DO NOT TOUCH!

Počakajte, da se cev
(stran A) ohladi

6

Odklopite cev
(stran A)

7

Namestite pokrov
pogona

8

Pritisnite nanj, da ga
zaprete

Ročno zategnite vijaka

OPOZORILO! POZORILO

- Ko je kompresor aktiviran, z roko NE segajte na spodnjo stran enote SipaDrive
- Cev za napihovanje NE SME biti prepognjena ali zavita
- Napihovanje MORATE nadzorovati med vsemi fazami. Če se zgodi kaj nepričakovanega
ali neobičajnega, sistem izklopite s stikalom za vklop/izklop.
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Smernik
Smernik na SipaBoard pritrdite skladno z navodili na slikah. Pazite, da smernik kaže
v pravo smer! Preverite globino vode in se prepričajte, da smernik ne bo zadel ob nič.
Preverite vreme in ostale pogoje.

vijak
matica
Vstavite matico

Vstavite smernik

Smernik pomaknite nazaj

Smernik potisnite navzdol

Vstavite vijak v odprtino matice

Zategnite vijak

OPOZORILO!

- Tesnila sistema SipaDrive in pokrova MORAJO biti povsem čista.
- Preden vstavite SipaDrive v odprtino, se znova prepričajte, da je pravilno obrnjen.
- Pred nameščanjem pokrova preverite, da ga nič ne ovira. Vijake ročno zategnite, pri
tem pa ne uporabljajte orodja ali drugih predmetov.
- Manometer ni viden, saj je napihovanje samodejno.

OPOZORILO! Trak MORATE vedno uporabljati. Uporabljate ga tudi za prenos SipaBoard

do vode. Med veslanjem vedno uporabljajte rešilni jopič in trak.
NE nosite SipaBoard tako, da bi pritiskali na enoto SipaDrive.
SUP-a SipaBoard na vodi NE prevračajte namerno. Če ga prevrnete po nesreči, ga takoj
obrnite na pravo stran.
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Veslo in daljinski upravljalnik
VESLO IN DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Veslo je zložljivo in sestavljeno iz 3 delov. Sestavite vse tri dele in aktivirajte sponke.
Glede optimalne dolžine vesla obstaja več teorij, zato se obrnite na strokovnjaka.
Sestavite že napolnjen daljinski upravljalnik, kot je prikazano na sliki. Pritrdite ga na
veslo (glejte sliko)
OPOZORILO: NE potapljajte daljinskega upravljalnika SipaBoard (navadno pritrjenega
Spredaj

Zadaj

Vstavite in zategnite vijake

Odprite ročico

Vstavite del vesla

Zaprite ročico
Stikalo vklop/izklop
- pritisnite in držite 3
sekunde za vklop/izklop
kompresorja
- dvakrat pritisnite za
vklop/izklop svetlečih diod
Svetleča dioda
Gumb za nizko hitrost
Gumb za hitrost
križarjenja
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Delovanje pogona
na vrh vesla) v vodo, če to ni nujno. Daljinski upravljalnik sicer ne bo poškodovan, če
ga zmočite ali če plava na vodi, ni pa namenjen za potapljanje pod površino, zlasti na
občutno globino. Je vodotesen, vendar ni zasnovan za tlak v globoki vodi. Če teh navodil
ne upoštevate, boste izničili garancijo.
Daljinski upravljalnik ima 4 gumbe: stikalo za vklop/izklop, in 3 nastavitve hitrosti. S
preprostim pritiskom gumbov aktivirate in deaktivirate SipaDrive in regulirate hitrost na
vodi. Če stikalo za vklop/izklop dvakrat na kratko pritisnete, vklopite svetleče diode, če
so nameščene.

POZOR: Pazite, da ne uničite navojev, ko natikate daljinski upravljalnik na veslo.
Uporabite priložena orodja (inbus ključ).

Vzdrževanje daljinskega upravljalnika

Po uporabi daljinski upravljalnik očistite in posušite. Če ga uporabljate v slani vodi, ga
morate na koncu izprati s sladko vodo. Daljinski upravljalnik mora biti pred polnjenjem
povsem suh. Akumulator napolnite tudi, če ga dlje časa ne boste uporabljali, da preprečite,
da bi se izpraznil. Daljinski upravljalnik shranjujte v suhem okolju pri temperaturi med
10 in 30 °C (50 do 85 °F). Priporočamo, da daljinski upravljalnik napolnite pred vsako
uporabo.
Če imate z daljinskim upravljalnikom težave, nam pišite na info@sipaboards.com.

ZAČETEK VESLANJA

OBVEZNO – če so v krogu 3 m (10 ft) ostri ali trdi predmeti, začnite na kolenih. Da ne
bi poškodovali plavuti, SUP-a SipaBoard ne postavite v vodo, če vam ta ne sega prek
kolen.

UPORABA SISTEMA SIPADRIVE
OPOZORILO! Baterija SipaDrive lahko povsem napolnjena SUP poganja 3 ure pri 2
vozlih (hitrost križarjenja), ali 1 uro pri 3,5 vozlih (najvišja hitrost). Upoštevajte, da je
ta zmogljivost zelo odvisna od pogojev uporabe in drugih dejavnikov. Upoštevajte, da
je kazalnik napolnjenosti akumulatorja namenjen SAMO temu, da uporabniku prikaže
splošno stanje napolnjenosti akumulatorja. VEDNO veslajte na razdalje, ki bi jih lahko
premagali tudi brez pomoči motorja (samo z veslanjem).

SipaDrive ima 3 hitrosti plovbe.
Najprej ga vklopite tako, da na kratko pritisnete gumb za vklop/izklop. Nato izberite
želeno hitrost. SipaDrive lahko izklopite tako, da znova pritisnete gumb za vklop/
izklop. Ko naslednjič aktivirate SipaDrive, bo nastavljena nazadnje izbrana hitrost. Ko
je SipaDrive aktiviran, bo zelena svetleča dioda utripala enkrat na sekundo. Če pride
do težave z RF-povezavo, bo začela utripati rdeča svetleča dioda. Če je RF-povezava
prekinjena za več kot 1 sekundo (daljinski upravljalnik pade v vodo, daljinski upravljalnik
in SipaDrive sta fizično ločena), se bo SipaDrive samodejno ugasnil.
Ko se približujete obali, ugasnite SipaDrive. NE veslajte med plavalci. NE veslajte v ostre
skale ali druge predmete.
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Pospravljanje
POSPRAVLJANJE
SipaBoard prenesite na suho in čisto površino. Najbolje je, da je ta v senci, saj lahko
daljša izpostavljenost sončni svetlobi poveča tlak v notranjosti SUP-a, kar lahko povzroči
deformacije. SipaDrive prav tako preneha delovati, če je pregreti.
Pred shranjevanjem morata biti tako SipaDrive kot SipaBoard povsem suha.
Odprite pokrovček ventila na zadnji strani SUP-a in pritisnite iglo ventila, da izpustite
zrak (glejte sliki 1 in 2).

OPOZORILO! NIKOLI ne odpirajte pokrova, če je vlažen! Preden odprete pokrov, se

prepričajte, da v SipaDrive ne bo stekla voda (tudi voda z vaših oblačil ali telesa). Ko
je SipaDrive suh, odprite pokrov. Suh SipaDrive postavite na ravno površino in odvijte
pokrov. Obrišite vlago, ki se je nabrala v notranjosti, ŠELE nato odklopite akumulator,
pri čemer zaporni obroč obrnite v levo. Namestite varnostni pokrovček na priključek, ki
je priklopljen na akumulator (glejte sliko). Akumulator lahko transportirate ločeno ali v
sistemu SipaDrive.
Razstavite veslo in zložite SUP (glejte sliko).
Vse elemente spravite v torbo in jo zložite (glejte sliko). SipaBoard transportirajte v
namenski torbi, kot je prikazano na sliki. Akumulator lahko transportirate v ohišju sistema
SipaDrive, če akumulator ni priklopljen na SipaDrive (priključki MORAJO biti odklopljeni).
In to je to!
1

2

NE ODPIRAJTE, ČE JE
Igla ventila

Odprite iglo
ventila

Odklopite in
zaprite priključek
akumulatorja

Vse elemente spravite v torbo in jo
zložite.
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Kazalnik napolnjenosti

OPOZORILO! Očistite vse, RAZEN NOTRANJOSTI SIPADRIVE. Če ste veslali v
slani vodi, morate SUP in zunanjost sistema SipaDrive oprati s sladko vodo in jih pred
transportom posušiti. Po vsaki uporabi očistite vijak, kanal vijaka in zaščitno mrežico.
NIKOLI ne shranjujte SUP-a SipaBoard, če je moker. SUP-a SipaBoard NIKOLI ne
čistite s čistili, temveč samo z vodo.

OPOZORILO! Nič ni narobe, če SipaBoard uporabljate, dokler se akumulator ne izprazni,

saj sistem zagotavlja, da bo v akumulatorju ostalo še nekaj energije. Če akumulator ni v
uporabi, se bo počasi praznil. Vaša odgovornost je, da akumulator uporabljate skladno s
temi navodili in nadzorujete njegovo stanje.
Po vsaki uporabi napolnite akumulator. To še zlasti velja, če ste ga izpraznili. Izpraznjen
akumulator se sčasoma še bolj izprazni in tako preseže načrtovalske meje, kar povzroči
škodo na akumulatorju ali ga celo uniči. Akumulator MORATE napolniti, če ga dlje časa
ne boste uporabljali.
Osušite SipaDrive, nato pa ga očistite z vlažno brisačo. Pustite, da se nekaj časa suši,
da bo povsem suh. Enak postopek velja za SipaBoard.
SipaDrive MORA biti povsem suh, preden odprete pokrov.

OPOZORILO! Če SipaBoard naenkrat začne izgubljati hitrost, je verjetno prišlo do tega,
da je rastlina ali kak drug predmet zamašil mrežico, ki ščiti dovod do gredi vijaka. Izklopite
SipaDrive in se pomaknite na varno območje, kjer lahko v miru odstranite predmete, ki
zapirajo vhodno odprtino.

OPOZORILO! Izogibajte se območjem z vidnimi vodnimi rastlinami ali drugimi predmeti,
ki plavajo na vodi, pa tudi drugače onesnaženih voda. V takšnih okoliščinah se nevarnost
za telesne poškodbe in škodo na izdelku povečajo. Izdelek uporabljajte SAMO v vodah,
kjer lahko varno plavate.

KAZALNIKI NAPOLNJENOSTI AKUMULATORAJ
OPOZORILO! Upoštevajte, da je kazalnik napolnjenosti akumulatorja namenjen SAMO

temu, da uporabniku prikaže splošno stanje napolnjenosti akumulatorja. Uporabniki
MORAJO SipaBoard uporabljati SAMO za razdalje, ki so jih sposobni preveslati SAMO
z veslom, če se akumulator slučajno izprazni ali če pride do drugih napak na sistemu.

PREIZKUŠANJE AKUMULATORJA SIPADRIVE

Ko je SipaDrive izklopljen, držite gumb 3 in pritisnite gumb za vklop/izklop.
Svetleča dioda bo štirikrat zasvetila, kar kaže stanje napolnjenosti akumulatorja SipaDrive
- 4x zelena = polno
- 3x zelena, 1x rdeča = 75 %
- 2x zelena, 2x rdeča = 50 %
- 1x zelena, 3x rdeča = 25 %
- 4x rdeča = izpraznjeno
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PREIZKUŠANJE
UPRAVLJALNIKA

AKUMULATORJA

DALJINSKEGA

Ko je SipaDrive izklopljen, držite gumb 2 in pritisnite gumb za vklop/izklop.
Svetleča dioda bo štirikrat zasvetila, kar kaže stanje napolnjenosti akumulatorja
- 4x zelena = polno
- 3x zelena, 1x rdeča = 75 %
- 2x zelena, 2x rdeča = 50 %
- 1x zelena, 3x rdeča = 25 %
- 4x rdeča = izpraznjeno

OPOZORILO! Daljinskega upravljalnika NE potapljajte in ga ne pustite pod vodo dlje,

kot je nujno. Stik z vodo pri običajnih pogojih uporabe ne bo poškodoval daljinskega
upravljalnika.

VZDRŽEVANJE AKUMULATORJA IN PRIKLJUČKOV SIPADRIVE
Akumulator SipaDrive ima vgrajeno krmiljenje, ki preprečuje, da bi med uporabo in
polnjenjem prišlo do škode. Vaša odgovornost je, da akumulator uporabljate pravilno in
nadzorujete njegovo stanje.
Po vsaki uporabi napolnite akumulator. To še zlasti velja, če ste ga izpraznili. Izpraznjen
akumulator se sčasoma še bolj izprazni in tako preseže načrtovalske meje, kar povzroči
škodo na akumulatorju ali ga celo uniči. Priključke akumulatorja vzdržujte tako, da jih
občasno rahlo napršite s pršilom za priključke na osnovi vazelina. Napršite tudi kontakte
priključka na strani pogona SipaDrive. S tem boste občutno podaljšali življenjsko dobo
priključkov.

OPOZORILO!

- Uporabljajte samo priloženi akumulator ali nadomestni akumulator SipaBoards. Če
akumulator kaže znake poškodb ali napačnega delovanja, ga NE uporabljajte.
Če morate odstraniti pokvarjen ali neuporaben akumulator, upoštevajte lokalne zakone
in predpise glede odstranjevanja in recikliranja Li-ionskih akumulatorjev.
- NE odpirajte ohišja akumulatorja.
- NE zamenjujte ali spreminjajte priključkov.
- Med transportom ali skladiščenjem akumulator NIKOLI ne sme biti izpostavljen
temperaturam pod lediščem ali nad 50 °C (115 °F).
- Akumulator shranjujte v suhem okolju, stran od vnetljivih ali hlapnih snovi.
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Odpravljanje težav
- Akumulator NE SME pasti. Akumulator vedno zaščitite pred fizičnimi poškodbami ali
poškodbami zaradi vode.
Poškodbe akumulatorja lahko povzročijo pregrevanje, taljenje in požar, zato je lahko
zelo nevaren.

OPOZORILO! Če se akumulator vname, poskrbite, da ste vi in ostali na varnem, nato
pa ogenj pogasite z gasilnim aparatom ali peskom. Gorečega akumulatorja NE gasite z
vodo. Voda ni primerno sredstvo za gašenje gorečega litija.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
- Če po priklopu akumulatorja ne zasveti nobena svetleča dioda, je akumulator povsem
izpraznjen ali pa je prišlo do težave sistema SipaDrive. Pišite nam na info@sipaboards.
com.
Na SipaDrive so 4 svetleče diode:
- rdeča, rumena, modra ter povsem ločena rdeča svetleča dioda za napake
Vidite jih lahko SAMO, ko je pokrov SipaDrive odprt. Večinoma kažejo stanje pred
začetkom uporabe in med napihovanjem, namenjene pa so tudi pomoči v primeru napak
ali okvar.
Ko je akumulator priklopljen, svetleče diode kažejo:
- stanje akumulatorja
- stanje RF-povezave
- stanje kompresorja
- kode napak
RAVEN NAPOLNJENOSTI: prikazana je s kombinacijo zelene in rdeče svetleče diode:
- 4x zelena = polno
- 3x zelena, 1x rdeča = 75 %
- 2x zelena, 2x rdeča = 50 %
- 1x zelena, 3x rdeča = 25 %
- 4x rdeča = izpraznjeno
Zaporedje, ki prikazuje raven napolnjenosti, se aktivira vsakih 10 sekund. Hitro utripanje
kaže stanje RF-povezave.
Rdeča in zelena svetleča dioda svetita, ko je povezava vzpostavljena. Zelena bo
utripala enkrat na sekundo. Če ni povezave, bo rdeča svetleča dioda hitro utripala. Med
fazo seznanjanja, ko se daljinski upravljalnik in SipaBoard poskušata povezati, bosta
izmenično utripali rdeča in rumena svetleča dioda. Razlaga: povezava je aktivna SAMO,
če na daljinskem upravljalniku aktivirate določeno funkcijo. Drugače povezava miruje.
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KOMPRESOR: Ko je vklopljen kompresor, bo svetila modra svetleča dioda. Med fazo
1 bo utripala počasi. Ko je prva faza zaključena, bo svetleča dioda utripala enkrat na
sekundo. V drugi fazi bo začela neprekinjeno svetiti. Drugače modra dioda ne sveti.
SPOROČANJE NAPAK: Rdeča dioda bo zasvetila, ko SipaDrive zazna napako.
- pregrevanje kompresorja: rdeča dioda 1x zasveti
- pregrevanje motorja: rdeča dioda 2x zasveti
- pregrevanje svetleče diode: rdeča dioda 3x zasveti
- pregrevanje akumulatorja: rdeča dioda 4x zasveti
- motor blokiran/zamašen: rdeča dioda 5x zasveti
- sistemska napaka: rdeča dioda sveti neprekinjeno
Napake zaradi pregrevanja se samodejno ponastavijo, ko se temperatura zniža. Ko je
napaka odpravljena (npr. ko očistite vijak) preobremenjen motor ponastavite tako, da
izklopite in vklopite SipaDrive. Sistemske napake odpravite tako, da odklopite in znova
priklopite akumulator.

OPOZORILO! Akumulator odklopite SAMO, če ste na kopnem in je okolica suha.
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Komplet za popravilo
Če s tem ne odpravite sistemske napake, MORATE izdelek poslati na servis.
Pišite nam na info@sipaboards.com.

KOMPLET ZA POPRAVILO
Vsi SUP-i SipaBoard imajo priložen komplet za popravilo, ki ga uporabite za popravljanje
luknjic v SUP-u. Navodila za popravilo so priložena kompletu. Če imate luknjo, ki je
s priloženim kompletom ne morete popraviti, to pomeni, da ste SipaBoard uporabljali
nepravilno, zato garancija ne pokriva takega popravila. Glede na velikost luknje je
popravilo morda vseeno mogoče. Če niste prepričani, ali lahko luknjo zakrpate, se
obrnite na SipaBoards, da vam svetujemo.

POPRAVILA
Vijak:
Očistite ga lahko SAMO, če akumulator SipaDrive ni priklopljen.
Odstranite zaščitno mrežico s priloženim orodjem, nato pa očistite kanal ročno ali z vodo.
Luknja v SUP-u:
- Poiščite mesto, kjer SUP pušča.
- Izpraznite SUP.
- Poiščite ali izrežite primerno zaplato, po možnosti okrogle ali ovalne oblike.
- Temeljito očistite prizadeto območje SUP-a, po možnosti s čistilnim alkoholom. Območje
MORA biti suho.
- Namestite zaplato na SUP in označite velikost zaplate in obliko.
- Enakomerno nanesite tesnilno sredstvo po obrisu zaplate na SUP-u in na zadnjo stran
zaplate.
- Počakajte 5-10 minut, da tesnilno sredstvo postane lepljivo na otip.
- Narahlo pritisnite zaplato na prizadeto območje tako, da se strani s tesnilnim sredstvom
dotikata.
Pazite, da pod zaplato ni zračnih mehurčkov. Nato močno pritisnite na zaplato in jo
poravnajte z dnom žlice ali drugim trdim, gladkim predmetom.
- Pustite, da se vsaj 24 ur suši.
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Garancija in odgovornost
GARANCIJA
Garancija SipaBoard začne teči, ko izdelek registrirate na www.sipaboards.com in
potrdite, da ste seznanjeni s temi navodili. Da bi bila garancija veljavna, MORATE
izdelek na spletu registrirati v 30 dneh od prejema izdelka. Garancija začne veljati od
dneva registracije in velja eno (1) leto. Če izdelka NE registrirate pravočasno, garancija
ne bo veljala. Če potrebujete garancijsko popravilo, morate poravnati stroške pošiljanja.
Garancija pokriva SAMO napake v materialu in napake pri izdelavi. V garancijskem
obdobju bo podjetje SipaBoards brezplačno popravilo ali zamenjalo vse dele, ki imajo
napake v materialu ali izdelavi.
DRUGE INFORMACIJE, NASVETI ALI KAKRŠNE KOLI KOMUNIKACIJE S STRANI
PODJETJA SIPABOARDS, NJEGOVIH ZASTOPNIKOV, USLUŽBENCEV, AGANTOV,
DISTRIBUTERJEV ALI DOBAVITELJEV NE PREDSTAVLJAJO GARANCIJE IN
NIKAKOR NE SPREMINJAJO OBSEGA TE OMEJENE GARANCIJE.
Garancija – izključitve:
- Garancija velja SAMO, če izdelek uporabljate za rekreativne dejavnosti.
- Garancija se izniči, če lastnik/uporabnik ne upošteva navodil, kar med drugim vključuje
tudi navodila, ki izrecno navajajo, da bo garancija izničena, če jih ne upoštevate.
- Garancija ne pokriva škode, ki nastane zaradi normalne obrabe, pa tudi ne poškodb
zaradi malomarne ali nepremišljene uporabe ali vzdrževanja.
- Ta garancija je nična, če so bila na katerem koli delu izdelka izvedena nepooblaščena
popravila, spremembe ali modifikacije.
- Stroški pošiljanja izdelka ali delov izdelka za garancijsko popravilo ali zamenjavo so
izključna odgovornost stranke.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI in ODPOVED ODŠKODNINSKIM
ZAHTEVKOM
PODJETJE SIPABOARDS NE PODAJA IZRECNIH ALI NAKAZANIH JAMSTEV GLEDE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO, DA
BO IZDELEK USTREZAL POTREBAM STRANKE, DA BO IZDELEK DELOVAL BREZ
NAPAK, ALI DA BODO VSE NAPAKE ODPRAVLJENE. VSA TA JAMSTVA SO IZRECNO
ZAVRNJENA.
V jurisdikcijah, kjer zakon ne dovoljuje omejitev ali zavrnitev nakazanih jamstev, zgoraj
navedena zavrnitev velja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.
Zato se izrecno strinjate, da se glede uporabe izdelka v največjem obsegu, ki ga dovoljuje
zakon, odpovedujete sedanjim ali prihodnjim odškodninskim zahtevkom do podjetja
SipaBoards ali njegovih agentov, ki izhaja iz uporabe izdelka ali njegovih komponent. Prav
tako se strinjate, da v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, podjetje SipaBoards in
njegovi agenti ne nosijo nikakršne odgovornosti za izgube, škode, poškodbe ali stroške,
ki jih utrpite vi ali kateri koli uporabnik izdelka, ali vaši bližnji, zaradi katerega koli vzroka,
vključno z malomarnostjo ali kršitvijo pogodbe s strani podjetja SipaBoards ali njegovih
agentov, glede načrtovanja in izdelave tega izdelka.
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Serijska številka in registracija

SERIJSKA ŠTEVILKA IN REGISTRACIJA
Tako SipaBoard in SipaDrive imata navedene serijske številke. Priporočamo, da si te
serijske številke zabeležite, če SUP izgubite ali vam ga ukradejo, pa tudi za potrebe
garancije.
SipaDrive: poiščite serijsko številko _________ SipaDrive.
Serijska številka pogona: __________________________________________
SipaBoard: poiščite serijsko številko _________ SipaBoard.
Serijska številka SUP-a: __________________________________________
POMEMBNO:
V brskalnik vnesite spletno mesto www.sipaboards.com/registration ali uporabite čitalnik
QR-kod na telefonu, da na spletu registrirate SipaBoard in SipaDrive. ***Registracijo
morate izvesti v 30 dneh od dobave izdelka, da aktivirate garancijo. Poleg tega je to zelo
koristno, saj nam in pristojnim organom omogoča, da najdemo ukradene ali izgubljene
SUP-e, hkrati pa nam omogoča, da vam v prihodnje posredujemo dodatne informacije o
izdelkih, vključno s popusti in posebnimi ponudbami.
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