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SIKKERHET

Det er fare for alvorlige personskader eller dødsfall som følge av 

drukning. Det kan være farlig og fysisk krevende å drive med 

padlesport. Den som bruker produktet, kjenner til, forstår og 

påtar seg risikoene som er knyttet til denne typen aktivitet. 

Følgende advarsler og sikkerhetsstandarder må overholdes når 

produktet brukes.

GENERELL INFORMASJON OM PADLING

Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som gjør det 

enklere for deg å bruke ditt oppblåsbare SUP-brett (heretter kalt 

iSUP) på en trygg og morsom måte. Den inneholder informasjon 

om SUP-brettet, utstyret som medfølger og hvordan det skal 

brukes. Les den grundig, og gjør deg kjent med SUP-brettet før 

du bruker det.

For din egen og utstyrets sikkerhet må du ta 
følgende forholdsregler. 
Hvis du ikke følger advarslene og 
instruksjonene i denne bruksanvisningen, kan 
det føre til materielle skader, alvorlige 
personskader og dødsfall.

ADVARSEL
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ADVARSLER

95kg
209lbs

OBLIGATORISK INFORMASJON
•  Bruk personlig flyteutstyr
•  Les bruksanvisningen først
•  Blås alle luftkamre helt opp
•  Antall brukere
•  Maksimal belastning
•  Sikkerhetsavstand til land 150 m

FORBUD
•  Må ikke brukes til rafting
•  Må ikke brukes i kraftige bølger
•  Må ikke brukes i sterk strøm bort fra 
    land
•  Må ikke brukes i sterk vind bort fra land
•  Ikke egnet for barn under 14 år

OBS! / FARE / ADVARSEL
•  Arbeidstrykk
•  Ingen beskyttelse mot drukning

PRODUKTETS SERIENUMMER
•  Varenr.
•  Informasjon om produsenten

OBLIGATORISK INFORMASJON
•  Brukeren må være svømmekyndig
•  Barn i vannet må alltid holdes 
    under oppsikt
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ALLROUND

MODELL

STØRRELSE

FINNE

VOLUM

MAKS. BRUKERVEKT

MAKS. LUFTTRYKK

Pure Air

PA-AR01

SENTERFINNE SOM GLIS PÅ PLASS

205 I

209 lbs
95 kg

Pure Air

PA-AR02
PA-AR03 PA-AR05

226 I 226 I

231 lbs
105 kg

Pure Air

PA-AR04

284 I284 I

231 lbs
105 kg

286 lbs
130 kg

286 lbs
130 kg

15 PSI

Pure Air

PA-AR06

315 I

319 lbs
145 kg

Pure Air

PA-SK01PS

310 I

319 lbs
145 kg

TILBEHØR

Padle 

Padle 

Bæreveske

JOMBO 23,5”
Høytrykkspumpe

Skli-inn
Senterfinne

Line
(*Valgfritt)

Lastestrikk-
snorer

Reparasjonssett

285 cm 
76 cm 
12 cm

310 cm 
76 cm 
12/15 cm

9‘4”
30“ 
4.7“

10’2”
30“ 
4.7” / 6”

310 cm 
76 cm
12/15 cm

10’2” 
30“ 
4.7” / 6”

330 cm 
81 cm 
15 cm

10‘10“ 
32” 
6“

335 cm
82 cm 
15 cm

11‘0“ 
32” 
6“

Avtagbart sete
(Kun for PA-SK01PS)

(*Valgfritt)

(Kun for PA-SK01PS)
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Faktisk konfigurasjon kan variere etter modell.

D-ring

Lastestrikk

Solid 
bærehåndtak

EVA-dekk

Høytrykks
innfelt ventil

Skli-inn 
senterfinne
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Faktisk konfigurasjon kan variere etter modell.

D-ring

Høytrykks
innfelt ventil

Skli-inn 
senterfinne

Kompresjons-
stringer

Lastestrikk

Justerbar fotstøtte

D-ring

Avtagbart sete

EVA-dekk

Solid 
bærehåndtak



RUKSANVISNING FOR MONTERING
OG DEMONTERING

A

B

1.  Åpne ventildekselet ved å vri det mot urviseren. 

     Kontroller at det ikke er sand eller smuss i ventilen før du åpner den.

2.  Trykk inn ventilknappen og vri den 90 grader mot urviseren, slik at den 
spretter ut og er i posisjonen «OUT».

3.  Før inn pumpeslangen, og vri den 45 grader med urviseren for å låse den 
på plass.

     Pump til du har oppnådd ønsket trykk.

Minimum 12 psi, maksimum 15 psi. Hvis du fyller 
brettet for mye, frafaller garantien.

7

①
①

Pumpeoppsett og pumping

Koble pumpeslangen til måleren, 

og fest den godt.
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C

D

•  Det kan brukes elektriske pumper til å pumpe opp brettet til 80–90 %. 

Men resten bør pumpes opp for hånd, slik at brettet ikke fylles for mye.

• Ikke bruk luftkompressorer. Det vil føre til at garantien på brettet frafaller.

• Før lange turer må brettet ha blitt blåst opp og holdt på trykket i 

minimum 24 timer.

FORHOLDSREGLER OG TIPS

1. Pump opp raskere med mindre innsats

•  Bruk hele pumpesylinderen, og 

hold armene utstrakt.

• Bøy i knærne, og bruk 

kroppsvekten din.

2.  Når brettet er pumpet opp, fester 

du ventildekselet igjen og skrur 

det med urviseren for å låse det 

på plass

Montere senterfinnen som skal sklis på plass

Når brettet er pumpet opp, sklir du den store senterfinnen på plass i 

sokkelen og fester den med pinnen.



SLIK REPARERER DU HULL I DET 
OPPBLÅSBARE BRETTET
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E

G

Tømming

Følg instruksjonene under for å tømme brettet for luft.

1.  Åpne ventildekselet ved å vri det mot urviseren. Kontroller at det ikke 
er sand eller smuss i ventilen før du åpner den.

2.  Trykk inn ventilknappen og vri med urviseren for å låse den i NED-posisjon.

F

1.  Rull brettet fra nese til hale, og press ut all luften mens du ruller.

2.  Press ut all luft fra brettet. Fest ventildekselet igjen, og vri det med 

urviseren for å låse det på plass.

NØDVENDIG UTSTYR
•  Lim (vi anbefaler AQUASEAL®)
• Aceton eller metyletylketon (M.E.K.)
•  Hårføner
•  Pensel
•  Tape
•  Slikkepott eller skje
•  Håndkle
MERK: Leveres ikke sammen med SUP-brettet

Lim

M
.E

.K
.



10

1.  Rengjør rundt hullet ved hjelp av aceton eller M.E.K.

2.  Tegn omrisset av lappen med kritt eller blyant (ikke bruk blekk). Klipp ut  

lappen. Den skal være cirka 2,5 cm større enn hullet på alle sider.

3.  Fest tape langs kanten av lappen. Da siver det ikke ut lim fra området  

som skal lappes.

4.  Påfør lim på brettet og lappen ved hjelp av en pensel eller annen  

applikator. Spre limet jevnt over hele lappen og området rundt hullet.  

La limet tørke i 5 minutter.

5.  Legg lappen ned på den ene siden, og arbeid deg mot den andre 

siden. Vær forsiktig, slik at det ikke oppstår luftbobler.

6.  Varm opp området forsiktig med en hårføner for å sikre god vedheft 

mellom lappen og brettet. Bruk en metallspatel eller skje, og trykk hardt 

for å sikre god vedheft, og for å fjerne eventuelle luftbobler.

24t La limet herde i 24 timer før 

bruk. Brettet skal ikke være 

pumpet opp.

1 2 3

4 5 6
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H

SLIK REPARERER DU EN VENTIL SOM LEKKER

open

clos
e

åpne

Lukk

1.  Pump opp brettet til maksimalt trykk.

2. Plasser ventilnøkkelen i ventilen og vri den 
med urviseren for å skru ventilen ned mot 
brettet igjen.

1. Tøm brettet helt.

2. Skru opp støvdekselet, før ventilnøkkelen inn i ventilen og vri mot 
urviseren for å fjerne ventilen.

Gummiring

A. Prøv å stramme ventilen

B. Monter ventilen på nytt, eller bytt den ut
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MERK: Bruk nøkkelen på riktig måte ved å trykke på den 
med en hånd på toppen.

3. Kontroller at gummiringen ligger riktig, at den strammer rundt 
ventilen og at det ikke er smuss i veien.

4. Kontroller at fjæren fungerer som den skal, og at det ikke er sprekker 
langs kantene.

5.  Sørg for at det ikke er tråder fra materialet som er brukt i sømmen.

6.  Kontroller at den nederste delen av ventilen ikke sitter fast i noe.

7.  Monter ventilen i brettet igjen.

8.  Skru inn gjengene, og vri for å stramme.

9.  Når ventilen er håndtett, bruker du ventilnøkkelen til å feste den helt.

open

clos
e
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Aqua Marina justerbart skaft har et sikkerhetssystem med fjær og pinne, 

og det leveres med en ekstra klemme for å redusere slark.

MERK: Tøm alltid ut vannet fra skaftet etter bruk.

MONTERE Padle

I

Front

Riktig Feil

Front

SIKKERHETSFJÆR OG 

PINNE

KLEMMESYSTEM FOR 
ALUMINIUMSSKAFT

Sørg for at midtlinjen på 
skalaen står på linje med 
indikatoren på klemmen

 Justerbar iSUP- Padle i aluminium

 Justerbar kajakkåre i aluminium

TREDELT iSUP- Padle

Kun for PA-SK01PS

To-i-en iSUP- OG KAJAKK- Padle
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Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hvor mye luft skal jeg fylle i brettet, og hvor lang tid tar det å           
pumpe det opp?
Svar: Anbefalt trykk er 12–15 psi. Hvis det overstiges, oppstår det risiko for  
          skader. Det kan ta fra 5 til 8 minutter, avhengig av hvor stort brettet er.

Spørsmål: Det kommer luft ut av ventilen når jeg løsner pumpen fra 
brettet. Hvordan kan jeg unngå det?
Svar: Luften slippes ut fordi ventilfjærpinnen står i tømmeposisjon. Trykk 
           pinnen ned og vri den til den løftes opp til fylleposisjon, slik at det ikke 
           slipper ut luft. Fortsett å pumpe opp brettet til ønsket trykk.

Spørsmål: Kan jeg la brettet ligge i solen eller over natten når det er 
pumpet opp?
Svar: Hvis du skal oppbevare brettet etter at det er pumpet opp, anbefaler vi at 
          det ikke legges i direkte sollys, og at du reduserer trykket til maksimalt 10 
          psi.

Spørsmål: Hvordan bør jeg rengjøre og oppbevare brettet?
Svar: Vi anbefaler at du vasker det med vann og mild såpe. Kraftige 
          rengjøringsmidler og løsemidler kan skade brettet. Du bør rengjøre og 
          tørke brettet, fjerne finnene, rulle opp brettet og legge det i posen.

Spørsmål: Kan jeg reparere brettet selv hvis det går hull på det?
Svar: Ja, det kan du. Bruk verktøyene som står i bruksanvisningen, og 
          reparasjonssettet som medfølger. Du kan også sende en e-post til 
          info@aquamarina.com for mer informasjon.



GARANTI
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AM gir ett års garanti mot produksjonsfeil fra opprinnelig kjøpsdato. 

Garantien er underlagt følgende begrensninger

1. Garantien er kun gyldig når produktet brukes til normale fritidsaktiviteter. Den 
dekker ikke produkter som brukes til utleie eller ved skoler.

2. Det er AM som bestemmer om garantien kan brukes. Det kan kreve kontroll eller 
bilder av utstyret som tydelig viser problemene. Ved behov må denne 
informasjonen sendes til AMs distributør i ditt land, med forhåndsbetalt porto. 
Produktet skal ikke sendes inn før du har fått et returnummer fra AMs distributør. 
Returnummeret skal skrives på utsiden av pakken, ellers vil den bli sendt i retur.

3. Hvis AM anser at produktet er defekt, dekker garantien kun reparasjon eller bytte av 
det defekte produktet. AM kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader, tap 
eller skader som oppstår som følge av tap eller misbruk av produktet.

4. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, misbruk, forsømmelser eller 
normal slitasje – inkludert, men ikke begrenset til hull, skader som skyldes høy 
varme, skader som skyldes feil bruk eller oppbevaring, skader som skyldes bruk i 
bølger eller strøm, skader som skyldes at brettet har blitt pumpet opp for mye eller 
har krasjet, eller skader som skyldes noe annet enn produksjonsfeil.

5. Produktet må ikke modifiseres eller utstyres med motor, bortsett fra med AM 
BlueDrive power fin.

6. Produsentens anbefalte belastning må ikke overstiges.

7. Denne garantien er ugyldig hvis det har blitt gjennomført uautoriserte reparasjoner 
eller modifikasjoner av utstyret.

8. Garantien for reparerte eller byttede deler gjelder fra den opprinnelige 
kjøpsdatoen.

9. Opprinnelig kvittering må fremvises ved alle garantikrav. Navnet på forhandleren 
og kjøpsdatoen må være leselig.

10. Det gis ingen annen garanti enn den som er beskrevet her.

Produktet er utviklet i tråd med standarder for en bestemt 
bruk. Modifikasjoner eller endringer som ikke er anbefalt fra 
produsenten, kan medføre alvorlige risikoer for brukeren og 
vil ugyldiggjøre garantien.ADVARSEL

1
ÅRSÅRS
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