
POMPOWANIE

Aby napompować deskę SUP najpierw należy odkręcić korek przekręcając go palcami w lewą 
stronę.

Następnie należy wyjąć korek z zaworu i umieścić w nim końcówkę pompki przekręcając ją w 
prawą stronę.



Deskę pompujemy do ciśnienia 15PSI (zielone pole na ciśnieniomierzu pompki) w przypadku 
osoby ważącej ponad 100kg. Dla osób lżejszych można napompować deskę do ciśnienia 11-14 PSI.
Nie należy przekraczać wartości 15PSI!



Po napompowaniu do określonego ciśnienia należy wyjąć końcówkę pompki z zaworu przekręcając
ją w lewą stronę i zakręcić korek zabezpieczający, który należy przekręcić w prawą stronę.



SPUSZCZANIE POWIETRZA

Aby spuścić powietrze należy odkręcić korek zabezpieczający w lewą stronę i po wyjęciu go 
nacisnąć palcem na żółty element  przekręcając go palcem o 90 stoni w lewo(zawór zostanie 
zablokowany w pozycji otwartej) Można też spuszczać powietrze trzymając wciśnięty żółty 
element, jednak wtedy do złożenia SUPa będzie potrzebna dodatkowa osoba. POD ŻADNYM 
POZOREM NIE NALEŻY SPUSZCZAĆ POWIETRZA DOŁĄCZONYM KLUCZEM (w desce 
znajduje się ogromne ciśnienie, które może spodowodować wystrzelenie całego zaworu z dużą 
prędkością) 

Klucz może być użyty dopiero w chwili całkowitego spuszczenia powietrza z deski w celach 
serwisowych.



MONTAŻ STATECZNIKA

Aby zamontować statecznik należy wykręcić z niego śrubę, uwalniając przy tym kwadratową
podkłądkę. 

Umieść podkłądkę w szczelinie.



Włożoną podkłądkę przesuń w stronę dziobu deski



 Po umieszczeniu podkładki należy włożyć statecznik i przesunąć go ku końcowi deski.
Kwadratową podkłądkę należy przesunąc w kierunku dziobu deski tak, aby otwór w stateczniku

pokrywał się z jej otworem.



Po umieszczeniu statecznika w szparze wciśnij go, aby otwór na śrubę schował się w plastikowej
szparze.

Po ustawieniu podkłądki i statecznika należy dokręcić śrubę palcami tak, aby jej oś pokryła się z
osią statecznika.

Aby zdemontować statecznik należy zrobić wszystko w odwrotnej kolejności.



MONTAŻ WIOSŁA

Aby złożyć wiosło należy włożyć jeden element w drugi. Wystający metalowy element trzeba
umieścić dokładnie w otworze znajdującym się w drugiem elemencie.

Przyciskając palcem metalowy element – wsuń jedną rurkę w drugą.



Następnie wsuń trzeci element (z nadrukowaną skalą wzrostu) zakończony uchwytem w rurkę
zakończoną klamrą zaciskową.

Na koniec ustaw odpowiednią długość wiosła (skala pokazuje Twój wzrost) zaciskając
szybkozłączkę.  


