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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
LAMPUGA.
Παρακαλώ διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης κάθε φορά πριν από την έναρξη λειτουργίας.
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για τη μελλοντική χρήση του jetboard.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα jetboard της Lampuga, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.
Παρακαλώ φυλάξτε την αρχική συσκευασία του jetboard για τις μελλοντικές μεταφορές του.
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ΓΕΝΙΚΑ 01
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01 ΓΕΝΙΚΆ
Οδηγίες χρήσης

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ψηφιακή

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί τη βάση

μορφή και σε άλλες γλώσσες στην επίσημη σελίδα

όλων των ενεργειών στο jetboard. Τηρείτε και ακολουθείτε

υποστήριξης της Lampuga. Εκεί θα βρείτε επιπλέον

όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.

χρήσιμες συμβουλές και έγγραφα καθώς επίσης και μια

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει πάντα να

επιλογή από εκπαιδευτικά βίντεο με την παρουσίαση του

φυλάσσεται πλησίον του jetboard και να παραδίδεται στον

προϊόντος μας.

επόμενο ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταφοράς.
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για το προϊόν
LAMPUGA AIR και τις διάφορες εκδόσεις του.

https://lampuga.com/en/support
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ΓΕΝΙΚΑ 01
Επεξήγηση συμβόλων
Οι προειδοποιήσεις και οι υποδείξεις ασφαλείας
επισημαίνονται με εικονογράμματα και αντίστοιχα
προειδοποιητικά σύμβολα καθώς επίσης και με
προειδοποιητικές λέξεις. Τα εικονογράμματα σε
συνδυασμό με τις προειδοποιητικές λέξεις έχουν την
ακόλουθη σημασία:

!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
… παραπέμπει σε έναν άμεσο κίνδυνο, ο οποίος
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
… παραπέμπει σε μια δυνητικά επικίνδυνη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.

!

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
… παραπέμπει σε μια δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ
τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
… παραπέμπει σε μια δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές
ζημιές, εάν δεν αποφευχθεί.
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01 ΓΕΝΙΚΆ
Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που

Προκειμένου να επιστήσει την προσοχή,

οφείλονται σε:

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις υποδείξεις
ασφαλείας το παρακάτω εικονόγραμμα:

• Μη τήρηση των οδηγιών
• Ακατάλληλη χρήση
• Μη εγκεκριμένες τεχνικές τροποποιήσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

… επισημαίνει κινδύνους από το ηλεκτρικό
ρεύμα.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων
ασφαλείας υφίσταται κίνδυνος σοβαρού ή
θανατηφόρου τραυματισμού.

• Χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών
• Παρεμβάσεις οποιασδήποτε μορφής
• Μη επιτρεπόμενο άνοιγμα όλων των εξαρτημάτων
Εγγύηση & Ασφάλεια
Ο κατασκευαστής εγγυάται τη λειτουργία του jetboard
κατά την παράδοσή του και σύμφωνα με την εγγύηση
του αντιπροσώπου. Η τήρηση των αναφερόμενων στο

Περιορισμοί ευθύνης

Κεφάλαιο 7 Υποδείξεων συντήρησης και φροντίδας αποτελεί

Όλα τα στοιχεία και οι υποδείξεις στο παρόν εγχειρίδιο

βασική προϋπόθεση. Οι νομικές διατάξεις εξακολουθούν

οδηγιών χρήσης επιλέγησαν βάσει των ισχύοντων

να ισχύουν.

προτύπων και προδιαγραφών και της τρέχουσας εξέλιξης
της τεχνολογίας.
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ΓΕΝΙΚΑ 01
Επισκευές
Σε περίπτωση βλαβών ή ελαττωμάτων στο jetboard,

οφείλει βάσει της νομοθεσίας να επιστρέφει τις

απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας. Εργασίες επισκευής

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τις

και συντήρησης στο jetboard από τον χρήστη και μη

μπαταρίες μετά την πάροδο της διάρκειας ζωής

εξουσιοδοτημένα άτομα απαγορεύονται και οδηγούν σε

τους στα προβλεπόμενα για τον σκοπό αυτό σημεία

ακύρωση της εγγύησης.

συλλογής ή στα σημεία πώλησης. Οι συναφείς
λεπτομέρειες ρυθμίζονται από το αντίστοιχο δίκαιο

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

της εκάστοτε χώρας.

Για διευκρινήσεις σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στον

Το παρακάτω εμφανιζόμενο σύμβολο στο προϊόν,

αντιπρόσωπό σας.

το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ή τη συσκευασία
παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις.

Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Μέσω της ανακύκλωσης, της ανάκτησης αποβλήτων

Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από πνευματικά

ή άλλων μορφών αξιοποίησης παλαιών συσκευών/

δικαιώματα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή δημοσίευση,

μπαταριών συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία

ακόμη και υπό μορφή αποσπασμάτων, απαγορεύεται και

του περιβάλλοντός μας.

οδηγεί σε αξιώσεις για αποζημίωση.
Απόρριψη
Απαγορεύεται η απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών με τα οικιακά απορρίμματα. Ο καταναλωτής
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 02
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02		ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Ασφάλεια

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση όλων των

Το jetboard προορίζεται αποκλειστικά για αθλητική χρήση

ζητημάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τον χειρισμό

σε ύδατα που είναι εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό.

του jetboard. Τα εν λόγω ζητήματα σχετίζονται με την

Απαγορεύεται η χρήση σε προστατευόμενες φυσικές

προστασία του χρήστη και παραπέμπουν σε πιθανούς

περιοχές, σε περιοχές προστασίας υδατικών πόρων

κινδύνους.

και ζώων καθώς επίσης και σε καθορισμένες ζώνες

Η μη τήρηση των παρατιθέμενων οδηγιών ενεργειών

κολύμβησης. Τηρείτε τα δεδομένα ταχύτητας καθώς και

καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας και των

τους περιορισμούς αναφορικά με την ηλικία και το βάρος

προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς

(Κεφάλαιο 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά).

κινδύνους.

Τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Αυτό το jetboard είναι μια αθλητική συσκευή
και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ιδιωτική
χρήση και για τη μετακίνηση σε κολυμβητικά
ύδατα δίχως επιπλέοντα αντικείμενα και λοιπά
εμπόδια. Jede andere Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemäß und ist ausdrücklich
verboten.

ασφάλειας των προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τη χρήση του jetboard προϋπόθεση αποτελεί η
σωματική καταλληλόλητα και η φυσική κατάσταση.
Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση το jetboard σε
ύδατα που συχνάζουν λουόμενοι. Πριν από την οδήγηση
σε υψηλές ταχύτητες εξετάστε πρώτα τα ύδατα για
πιθανά σημεία κινδύνου. Οδηγείτε πάντα υπεύθυνα και
χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
Πριν από κάθε χρήση, ενημερωθείτε για τις καιρικές
συνθήκες.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 02
Ακατάλληλη χρήση

• Η χρήση του jetboard τη νύχτα ή το σούρουπο.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του jetboard πέραν της

• Η χρήση του jetboard σε παγωμένη επιφάνεια – π.χ. σε

προβλεπόμενης απαγορεύεται. Ειδικότερα, πλην όμως όχι
εξαντλητικώς, απαγορεύεται:
• Η χρήση του jetboard υπό την επήρεια αλκοόλ,
φαρμάκων ή ναρκωτικών.
• Η χρήση του jetboard εάν φέρετε ιατρικές συσκευές ή
εμφυτεύματα πάνω ή μέσα στο σώμα σας.

παγωμένες λίμνες.
• Η χρήση του jetboard, εάν το άτομο που το
χρησιμοποιεί δεν είναι καλά στην υγεία του.
• Η χρήση του jetboard δίχως την αντίστοιχη ασφάλεια.
• Η χρήση του jetboard από νυχτερινό κολυμβητή
και/ή από άτομο, η κατάσταση υγείας του οποίου

• Η χρήση του jetboard σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

δεν διασφαλίζει την άνευ κινδύνους χρήση (συμπ.

• Η μεταφορά αντικειμένων με το jetboard.

του δεδομένου ότι η απόσταση έως την ακτή είναι

• Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών κατά τη χρήση του

μεγαλύτερη από την απόσταση που μπορεί να διανύσει

jetboard ή η χρήση κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ.
• Η χρήση του jetboard με περισσότερα από ένα άτομα.
• Η χρήση του jetboard από ένα άτομο, το βάρος του

κάποιος κολυμπώντας).
• Η χρήση του jetboard με λυμένα μαλλιά χωρίς τη χρήση
κατάλληλης προστασίας μαλλιών, π.χ. διχτυού μαλλιών.

οποίου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού,
υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο βάρους
(Κεφάλαιο 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά).
• Η βύθιση του jetboard στο νερό πέραν της
προβλεπόμενης χρήσης.
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02		ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Καιρικές συνθήκες

Μέσα ατομικής προστασίας

Κίνδυνος τραυματισμού από τη χρήση του
jetboard σε επισφαλείς καιρικές συνθήκες.
Συνεπώς:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το jetboard σε
καταιγίδες, θύελλες, νύχτα και με ομίχλη.
• Μην χρησιμοποιείτε το jetboard σε περίπτωση
τρικυμίας (κύματα ≥ 0,5m), παφλάζοντα
κύματα και έντονα ρεύματα.
• Προσέχετε τον άνεμο και το ενδεχόμενο να
παρασυρθείτε από ρεύματα.

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση του
jetboard χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό
εξοπλισμό. Συνεπώς:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Χρησιμοποιείτε το jetboard μόνο σε συνδυασμό
με τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό:
• Κράνος (πιστοποιημένο βάσει DIN EN 1385)
• Μέσα προστασίας της ακοής
• Σωσίβιο γιλέκο ή γιλέκο προστασίας από
κρούση (πιστοποιημένο βάσει DIN EN 12402)
• Εάν είναι απαραίτητο: Ενδύματα από
νεοπρένιο / μέσα προστασίας από το ψύχος /
δίχτυ μαλλιών
• Αντιολισθητικά και αδιάβροχα υποδήματα
• Ασύρματο
Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων, την
επισκευή, τη συντήρηση και τον καθαρισμό:
• Υποδήματα ασφαλείας

!

Ευθύνη του χρήστη
Το jetboard είναι ένα καταναλωτικό αγαθό. Ο χρήστης
φέρει την πλήρη ευθύνη για τον ασφαλή χειρισμό του
jetboard.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 02
Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Το jetboard υποβλήθηκε σε αξιολόγηση επικινδυνότητας.

Το jetboard συνοδεύεται από μια συσκευή φόρτισης για τη

Οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν έχουν εξαλειφθεί, εφόσον

φόρτιση της μπαταρίας. Κατά το χειρισμό της μπαταρίας

κάτι τέτοιο ήταν εφικτό από τεχνική άποψη, προκειμένου

και της συσκευής φόρτισης είναι δυνατή η εμφάνιση των

για τον περιορισμό των κινδύνων.

παρακάτω κινδύνων:

!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ωστόσο, κατά τον χειρισμό του jetboard
ενδέχεται να προκύψουν υπολειπόμενοι
κίνδυνοι. Συνεπώς:
• Τηρείτε οπωσδήποτε τις προειδοποιήσεις και
τις υποδείξεις ασφαλείας που παρατίθενται σε
αυτό το κεφάλαιο.

Μηχανικοί κίνδυνοι

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα μέρη!
Συνεπώς:
• Μην αγγίζετε και μην εξετάζετε το στόμιο
εισόδου και εξόδου του jet, ενώ η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία ή σε ετοιμότητα
λειτουργίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα!
Το άγγιγμα εξαρτημάτων που βρίσκονται
υπό τάση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
Μια ενδεχόμενη βλάβη της μπαταρίας ή της
συσκευής φόρτισης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές.
• Σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας
διακόψτε αμέσως την ηλεκτρική τροφοδοσία
και μην χρησιμοποιείτε ή μη φορτίζετε την
μπαταρία.
• Μην γεφυρώνετε τις ασφάλειες και μην τις
θέτετε εκτός λειτουργίας.
• Φυλάσσετε τα εξαρτήματα που φέρουν
ηλεκτρικό ρεύμα μακριά από υγρασία.
• Όλες οι εργασίες στη συσκευή φόρτισης ή στη
μπαταρία πρέπει να εκτελούνται σε γενικές
γραμμές μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς
που έχουν καταρτιστεί από τον κατασκευαστή
και φέρουν σχετική πιστοποίηση.
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02		ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ανταλλακτικά

Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και κινδύνου

Κίνδυνος τραυματισμού από εσφαλμένα
ανταλλακτικά!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα ελαττωματικά ανταλλακτικά υποβαθμίζουν
την ασφάλεια και μπορούν να προκαλέσουν
τραυματισμούς, δυσλειτουργίες και βλάβες ή
ακόμη και ολική καταστροφή.
• Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά, παρά μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.

Προληπτικές ενέργειες:

!

• Ενεργείτε πάντα με υπευθυνότητα.
• Μην εκτίθεστε σε κινδύνους.
• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το jetboard
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι είναι καθαρό.
Σε κάθε περίπτωση ενεργείτε σωστά:
• Σε περίπτωση ατυχήματος καλείτε πάντα τον αριθμό
έκτακτης ανάγκης.
• Απομακρύνετε τους τραυματίες από την επικίνδυνη
ζώνη.
• Διατηρείτε τις οδούς πρόσβασης ελεύθερες για τη
διέλευση των διασωστικών οχημάτων.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 02
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 03
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03		ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Πληροφορίες για το χρήστη
Μέγ. αριθμός χρηστών
Μέγ. βάρος

Τεχνικά χαρακτηριστικά — Jetboard
1 άτομο
100 kg

Τάση

< 60 Vdc

Ισχύς κινητήρα

10 kW

Μέγ. ταχύτητα

50 km/h

Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά

5–40 °C

(χρήστης συμπ. εξοπλισμού)
Ελάχιστη ηλικία

18 έτη
τη λειτουργία
Συνθήκες αποθήκευσης

20 °C
< 50 % σχετ.
υγρασία
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 03
Διαστάσεις και βάρος
Βάρος σκάφους PVC

περ. 8 kg

Βάρος κιβωτίου ισχύος

περ. 20 kg

Βάρος μπαταρίας

περ. 27 kg

Μήκος

230 cm

Πλάτος

75 cm

Ύψος

25 cm

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Μια μπαταρία που δεν είναι πλήρως
φορτισμένη, ο άνεμος, ο κυματισμός, το ρεύμα,
οι υψηλές θερμοκρασίες ή το υψηλό συνολικό
βάρος του οδηγού μειώνουν την ταχύτητα και
το εύρος.

(δίχως πτερύγια)
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03		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά — Μπαταρία*

Επιτρεπόμενη υγρασία κατά την

5–75 %

αποθήκευση δίχως συμπύκνωση
Χρόνος φόρτισης (κατά προσέγγιση)

2h

Ονομαστική τάση

50,4 Vdc

Χωρητικότητα μπαταρίας

71,76 Ah

(σύσταση)
Μέγιστη κατάσταση φόρτισης (SOC)

(< 50 %)
30 %

για τη μεταφορά
3,616 kWh

10–50 %
Συνιστώμενη κατάσταση φόρτισης (SOC)
για την αποθήκευση

Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά

5–60 °C

Τεχνικά χαρακτηριστικά — Συσκευή φόρτισης*

την εκφόρτιση
Τάση εισόδου
Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά

Μέγ. ονομαστική ισχύς

τη φόρτιση
επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά

230 V

5–45 °C

5–40 °C

1,5 kW

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

35 °C

Διαδικασία φόρτισης

CCCV

την αποθήκευση
(σύσταση)

26

(20 °C)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 03
Τεχνικά χαρακτηριστικά — Τηλεχειρισμός Bluetooth
Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση
Ονομαστική τάση
Τύπος μπαταρίας 		

Τεχνικά χαρακτηριστικά — Σταθμός φόρτισης QI
3,5 h

3,6 Vdc
Μπαταρία ιόντων λιθίου

Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας

Τύπος συσκευής φόρτισης		

Wireless Standard QI

Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας

5–50 °C

Προτεινόμενη μονάδα τροφοδότησης ισχύος		 DC 5V (2A)

5–45 °C (φόρτιση)
5–60 °C (εκφόρτιση)

Μέγ. εκπεμπόμενη ισχύς
Ζώνη συχνοτήτων		

2 mW / 3 dbm
2,402–2,480 GHz
*Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν καθώς και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του
κατασκευαστή επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης
πελατών μας (βλ. σελ. 10).
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 04
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04		ΜΕΤΑΦΟΡΆ & ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ
Η μεταφορά του jetboard επιτρέπεται να εκτελείται

εμπορευμάτων βάσει UN3480 (κωδικός συσκευασίας UN

μόνο όταν το σκάφος PVC είναι άδειο και όταν βρίσκεται

4G/Y28/S/19/D/BAM 15296-WSG). Τόσο για τις οδικές

σε μη συναρμολογημένη κατάσταση. Η σανίδα πρέπει

όσο και για την αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές

κατά τη μεταφορά να βρίσκεται εντός της συσκευασίας

είναι υποχρεωτική η χρήση της πιστοποιημένης αρχικής

του προϊόντος ή μέσα σε μια κατάλληλη συσκευασία.

συσκευασίας. Για τις αεροπορικές εμπορευματικές

Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι επαρκώς ασφαλισμένο.

μεταφορές είναι υποχρεωτικό η κατάσταση φόρτισης να

Για τη μεταφορά συνίσταται η φόρτιση της μπαταρίας

ανέρχεται σε ποσοστό έως και 30%. Πέραν τούτου, ειδικοί

έως και 30% και η συσκευασία της στην αρχική κούτα

κανόνες ισχύουν για συγκεκριμένα εξαρτήματα:

της (για την αεροπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων

• Μπαταρίες ιόντων λιθίου

λιθίου ισχύουν ειδικοί κανόνες). Αυτή η αρχική συσκευασία

• Μαγνήτες νεοδυμίου

είναι μια πιστοποιημένη συσκευασία επικίνδυνων

• Κόλλα PVC

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
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Τα εξαρτήματα του προϊόντος LAMPUGA
AIR θεωρούνται επικίνδυνα εμπορεύματα
και θα πρέπει να αποστέλλονται ως τέτοια.
Τηρείτε τους κανονισμούς για τη μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 04
!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης και
ιδιαίτερα εάν παρουσιάζουν φθορά, οι
μπαταρίες ιόντων λιθίου (εφεδρική μπαταρία
& τηλεχειριστήριο) μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά ή καπνό, να ανατιναχθούν ή να
προξενήσουν χημικά εγκαύματα.
Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις
αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσει σε υλικές
ζημιές και σωματικές βλάβες. Συνεπώς: Τηρείτε
οπωσδήποτε τις παρακάτω υποδείξεις.
• Αποθηκεύετε το jetboard, τη μπαταρία και
τον εξοπλισμό μόνο, εφόσον βρίσκονται σε
καθαρή και συντηρημένη κατάσταση.
• Αποθηκεύετε τις μπαταρίες (εφεδρική
μπαταρία & τηλεχειριστήριο) πάντα χωριστά
από το jetboard.
• Λαμβάνετε υπόψη σας κατά την αποθήκευση
τη συνιστώμενη κατάσταση φόρτισης (βλ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά + φυλλάδιο οδηγιών
μπαταρίας) και ελέγχετέ την τακτικά.

• Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου πρέπει να αποθηκεύονται
πάντα σε ξηρό, δροσερό και προστατευόμενο από την
ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία περιβάλλον (βλ. Τεχνικά
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
χαρακτηριστικά + φυλλάδιο οδηγιών μπαταρίας).
• Αποφεύγετε τα πρόσθετα εύφλεκτα υλικά κοντά στην
μπαταρία και το τηλεχειριστήριο, προκειμένου να
διατηρήσετε το θερμικό φορτίο κατά την αποθήκευση
σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα.
• Να μην αποθηκεύεται σε σαλόνια και υπνοδωμάτια
και να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
• Τηρείτε κατά την αποθήκευση τους τοπικούς
κανονισμούς.
• Δεν συνίσταται η αποθήκευση φθαρμένων μπαταριών
και του τηλεχειριστηρίου άνευ επίβλεψης.
Σε περίπτωση ζημιάς επικοινωνείτε πάντα με τον
αντιπρόσωπό σας.
• Η αποθήκευση μιας κατεστραμμένης μπαταρίας
αποτελεί ιδία ευθύνη του χρήστη.
Ως εκ τούτου, επικοινωνήστε άμεσα με τον
αντιπρόσωπό σας.

!
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

Στοιχεία
01

Κιβώτιο ισχύος

08

Εφεδρική μπαταρία

02

Φουσκωτό σκάφος PVC

09

Λαβή μπαταρίας

03

Βαλβίδα και δακτύλιος βαλβίδας

10

Πτερύγια

04

Λαβή

11

Υποδοχή τερματικού διακόπτη

05

Καλώδιο συγκράτησης

12

Εκροή jet

06

Τηλεχειριστήριο

13

Σύστημα τάνυσης

07

Λουρί με μαγνητικό διακόπτη τερματισμού
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05		ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Το πλαίσιο παράδοσης του jetboard LAMPUGA AIR αποτελείται από:

Κιβώτιο ισχύος

Φουσκωτό σκάφος PVC

Πτερύγια

36

Τηλεχειριστήριο με καλώδιο
συγκράτησης

Εφεδρική μπαταρία

Λουρί με μαγνητικό διακόπτη
τερματισμού

ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05

Λουράκι και σφυρίχτρα

Επαγωγικός σταθμός φόρτισης
για το τηλεχειριστήριο

Συσκευή φόρτισης για την
εφεδρική μπαταρία

Σετ καθαρισμού

Βάση φόρτισης για την εφεδρική
μπαταρία

Κιτ επισκευής (σκάφος PVC)

Αντλία αέρος

Βαλιτσάκι εξαρτημάτων
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05		ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Δακτύλιος βαλβίδας

λειτουργική περιγραφή
Το jetboard LAMPUGA AIR είναι μια συσκευή για
θαλάσσια σπορ και διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα
και μια υδραυλική μονάδα αεριοπροώθησης. Η
δύναμη προώσεως και η ταχύτητα ρυθμίζεται μέσω
του τηλεχειριστηρίου. Οι αλλαγές κατεύθυνσης
πραγματοποιούνται με την μετατόπιση του βάρους πάνω

DE-LAM00001A020
Watercraft Identification Number

στο jetboard.
Σημάνσεις στο jetboard, την μπαταρία και το τηλεχειριστήριο

SPIJE001A919
Αριθμός σειράς σκάφους
PVC

Πινακίδα τύπου τηλεχειριστηρίου

38

Πινακίδα τύπου κιβωτίου ισχύος

ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05
Μπαταρία
Πινακίδα τύπου μπαταρίας

Το jetboard διαθέτει μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Η μπαταρία
αυτή πρέπει να φορτίζεται πριν από τη χρήση του jetboard και
εκφορτίζεται κατά τη χρήση. Στην κάτω πλευρά της μπαταρίας
βρίσκεται το βύσμα τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για τον προβλεπόμενο στο
παρόν σκοπό. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, οι μπαταρίες
ιόντων λιθίου μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή καπνό, να
ανατιναχθούν ή να προξενήσουν χημικά εγκαύματα.

Πινακίδα τύπου βάσης φόρτισης

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του jetboard
πραγματοποιείται μέσω του κουμπιού τροφοδοσίας της
μπαταρίας και περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 Χειρισμός &
Πλεύση.

Πινακίδα τύπου συσκευής φόρτισης

Κουμπί
τροφοδοσίας
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05		ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Σε καμία περίπτωση μη βραχυκυκλώνετε, τρυπάτε,
πυρπολείτε, ρίχνετε στη φωτιά, συνθλίβετε, βυθίζετε –
ακάλυπτη – εκτός του jetboard στο νερό, εκφορτίζετε με
τη βία ή εκθέτετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες εκτός
του καθορισμένου εύρους λειτουργίας του προϊόντος βλ.
Κεφάλαιο 3 Τεχνικές λεπτομέρειες της μπαταρίας).
Βεβαιωθείτε, ότι οι επαφές των δύο βυσμάτων
τροφοδοσίας δεν έρχονται σε επαφή με το αλμυρό νερό.
Το αλάτι ευνοεί τη διάβρωση όλων των εξαρτημάτων που
φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα και συντομεύει με τον τρόπο
αυτό τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας.
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!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες λόγω
ακατάλληλης χρήσης της μπαταρίας. Συνεπώς:
• Φροντίζετε τακτικά τα βύσματα με το προϊόν
Kontakt 61 της εταιρείας Kontaktchemie
(πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικά μέσα
περιποίησης και καθαρισμού διατίθενται από τον
αντιπρόσωπό σας κατόπιν σχετικού αιτήματος).
• Μην φέρνετε σε επαφή το ακάλυπτο ή ανοικτό
βύσμα της μπαταρίας με νερό (εξαίρεση: Φροντίδα
και καθαρισμός) ή μεταλλικά αντικείμενα. Τα
βύσματα πρέπει πάντα να συνδέονται όταν είναι
στεγνά.
• Στην περίπτωση ενός ρυπαρού βύσματος ή
στοιχείου στεγανοποίησης, καθαρίστε/ξεπλύνετέ
το (δίχως να ασκείτε πίεση) με καθαρό γλυκό νερό
και εφαρμόστε τα προτεινόμενα προϊόντα μόνο
όταν το βύσμα έχει στεγνώσει.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα περιποίησης
και καθαρισμού, εάν αυτά δεν συνίστανται ρητώς
από τον κατασκευαστή.
• Τοποθετείτε πάντα με προσοχή την μπαταρία στο
κιβώτιο ισχύος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 05
!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μην βυθίζετε ποτέ την μπαταρία, ακόμη και
καλυμμένη, παρατεταμένα και ποτέ βαθύτερα
από 0,5m μέσα στο νερό.
• Προσέξτε να μην σας πέσει η μπαταρία.
• Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για τον
προβλεπόμενο σκοπό.
• Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες.
• Ενεργοποιείτε την μπαταρία μόνο αφού έχει
τοποθετηθεί σωστά στο κιβώτιο ισχύος.
• Απενεργοποιείτε την μπαταρία πάντα πριν την
αφαιρέσετε από το κιβώτιο ισχύος. Εκτός του
κιβωτίου ισχύος η μπαταρία πρέπει πάντα να
είναι απενεργοποιημένη.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλά
μηχανικά ή ηλεκτρικά φορτία.
• Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν τόσο
αυτή ή το βύσμα παρουσιάζει κάποια βλάβη!
Αποθηκεύετε την μπαταρία μόνο σύμφωνα με
τις προδιαγραφές και επικοινωνείτε αμέσως με
τον αντιπρόσωπό σας σε περίπτωση βλάβης ή
ελαττώματος.

!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε άμεση
ηλιακή ακτινοβολία, εφόσον αυτό δεν είναι
απαραίτητο.
• Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από φωτιά.
• Ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας (συμπ.
του βύσματος) πριν χρησιμοποιήσετε την
μπαταρία - Η έντονη διάβρωση στις επαφές
του βύσματος μπορεί να οδηγήσει σε ατελή
στεγανότητα της μπαταρίας.
• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
μπαταρία μπορείτε να βρείτε στο δελτίο
δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος της
μπαταρίας ιόντων λιθίου.
• Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας.
• Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με την
προβλεπόμενη και παρεχόμενη για τον σκοπό
αυτό συσκευή φόρτισης.
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05		ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

Διαδικασία φόρτισης μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση

Κατά τη φόρτιση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

φόρτισης της μπαταρίας, όταν η μπαταρία είναι
απενεργοποιημένη, πατώντας στιγμιαία (< 1 δευτερόλεπτο)
το κουμπί τροφοδοσίας. Οι λυχνίες LED που αντιστοιχούν
στην κατάσταση φόρτισης ανάβουν. Όταν η μπαταρία είναι

1

Πριν από τη φόρτιση διαβάστε το

ενεργοποιημένη, οι λυχνίες LED υποδεικνύουν συνεχώς την

συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

κατάσταση φόρτισης.

της συσκευής φόρτισης. Μπορείτε να το
βρείτε στη σελίδα υποστήριξης πελατών

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
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Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού της
συσκευής φόρτισης. Συνεπώς:
• Η συσκευή φόρτισης και η βάση φόρτισης δεν
είναι αδιάβροχες! Βεβαιωθείτε, ότι η μπαταρία,
η συσκευή φόρτισης και η βάση φόρτισης
βρίσκονται σε στεγνή κατάσταση.
• Βεβαιωθείτε, ότι τα βύσματα είναι
απαλλαγμένα από ρύπους, όπως π.χ. κόκκους
άμμου κ.ο.κ.
• Μην φορτίζετε ποτέ την μπαταρία υπό άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
• Φορτίζετε την μπαταρία μόνο υπό επίβλεψη.

μας (βλ. σ.10).

2
Απενεργοποιήστε το jetboard.

3
Αφαιρέστε την μπαταρία από το jetboard
αφού πρώτα έχετε αποστραγγίσει πλήρως
το νερό από το διαμέρισμα της μπαταρίας
ανατρέποντας το jetboard στο πλάι και
προς τις δύο πλευρές.
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4

5

Προετοιμάστε τη συσκευή φόρτισης,

Τοποθετήστε την μπαταρία στη βάση

συνδέοντας και κλειδώνοντας το σταθμό

φόρτισης και ασφαλίστε την κατεβάζο-

φόρτισης με τη συσκευή φόρτισης μέσω

ντας τη λαβή της μπαταρίας εντελώς

του καλωδίου φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η

προς τα κάτω.

μπαταρία και όλα τα βύσματα είναι στεγνά
και απαλλαγμένα από ρύπους.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού της
βάσης φόρτισης. Συνεπώς:
• Για τη χαλάρωση του βύσματος θα χρειαστείτε
ένα κατάλληλο εργαλείο (π.χ. κατσαβίδι
3,5mm).

!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη βάση
φόρτισης υφίσταται κίνδυνος σύνθλιψης!
Συνεπώς:
• Κατά την τοποθέτηση έχετε τα χέρια και τα
πόδια σας μακριά από το κενό που υπάρχει
ανάμεσα στη μπαταρία και το σταθμό
φόρτισης.
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6

Όταν η ισχύς σύνδεσης είναι μικρότερη

7

Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα, επισημαίνεται

από 1500 W, τότε η ισχύς της συσκευής

από τη λυχνία LED στη συσκευή φόρτισης

φόρτισης μπορεί να μειωθεί, εάν αυτό είναι

και από τις λυχνίες LED, οι οποίες,

απαραίτητο. Επικοινωνήστε για τον σκοπό

ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης,

αυτό με τον αντιπρόσωπό σας.

αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα στην
ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.
Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται σε όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Ο
χρόνος φόρτισης για έναν πλήρη κύκλο
φόρτισης ανέρχεται σε περ. 120 λεπτά.
Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν ξεκινήσει
αυτόματα, συνίσταται μια επανεκκίνηση
της διαδικασίας φόρτισης πατώντας άπαξ
το πλήκτρο τροφοδοσίας στη μπαταρία.

44
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8

Η διαδικασία φόρτισης τερματίζεται αυτόματα.
Η πλήρης φόρτιση επισημαίνεται αποκλειστικά
από τη λυχνία LED της συσκευής φόρτισης
που ανάβει με πράσινο χρώμα και όχι από την
ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας.

9

Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της
συσκευής φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρέστε
την μπαταρία από τη βάση φόρτισης.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται αυτόματα,
όταν η μπαταρία εξακολουθεί να είναι
ζεστή μετά από τη χρήση. Αφού κρυώσει η
μπαταρία, πατήστε, εάν είναι απαραίτητο, το
πλήκτρο τροφοδοσίας στη μπαταρία, για να
συνεχίσετε τη διαδικασία φόρτισης.
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Κατάσταση φόρτισης Τηλεχειριστήριο
Στο τηλεχειριστήριο υπάρχει τοποθετημένη μια μπαταρία
ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο μόνο για τον
προβλεπόμενο στο παρόν σκοπό. Σε περίπτωση εσφαλμένης
χρήσης, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά ή καπνό, να ανατιναχθούν ή να προξενήσουν χημικά
εγκαύματα. Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου διαρκεί περ. 40 ώρες
σε ενεργή κατάσταση λειτουργίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να
φορτίζεται πριν από κάθε χρήση. Όταν η κατάσταση φόρτισης του
τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου
αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίησή του για 5 δευτερόλεπτα με
κόκκινο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φορτίσετε
άμεσα το τηλεχειριστήριο. Εάν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση
του τηλεχειριστηρίου, αυτό μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή
κατάσταση φόρτισης.
Διαδικασία φόρτισης τηλεχειριστηρίου
Η φόρτιση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου πραγματοποιείται
μέσω του συνοδευτικού επαγωγικού σταθμού φόρτισης και του
καλωδίου φόρτισης USB. Μια κατάλληλη συσκευή φόρτισης USB
δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση.
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!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού του
τηλεχειριστηρίου. Συνεπώς:
• Ξεπλύνετε το τηλεχειριστήριο μετά από
τη χρήση με γλυκό νερό και στη συνέχεια
στεγνώστε το με προσοχή.
• Φορτίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο αφού έχει
κρυώσει και στεγνώσει.
• Μην φορτίζετε ποτέ το τηλεχειριστήριο υπό
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε βροχή ή
κοντά σε νερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής
φόρτισης δεν τσακίζεται.
• Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης του
τηλεχειριστηρίου.
• Φορτίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο με τον
προβλεπόμενο και παρεχόμενο για τον σκοπό
αυτό σταθμό φόρτισης.
• Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα στο
σταθμό φόρτισης του τηλεχειριστηρίου.
• Φορτίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο υπό
επίβλεψη.
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Υλικές ζημιές και κίνδυνος τραυματισμού λόγω
εσφαλμένης χρήσης του σταθμού φόρτισης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Συνεπώς:
• Μην ανοίγετε σε καμία περίπτωση το
περίβλημα του σταθμού φόρτισης. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες
ζημιές.
• Αποφεύγετε τη χρήση του σταθμού φόρτισης
σε υγρό και ρυπαρό περιβάλλον. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε υπερβολική θερμότητα,
πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
• Μην χρησιμοποιείτε τον σταθμό φόρτισης
εκτός του προβλεπόμενου εύρους
θερμοκρασιών (βλ. Κεφάλαιο 3 Τεχνικά
χαρακτηριστικά).
• Τοποθετείτε τον σταθμό φόρτισης σε σταθερή
επιφάνεια. Σε περίπτωση πτώσης του
σταθμού φόρτισης, είναι δυνατή η πρόκληση
ζημιών.

!
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Για τη φόρτιση του τηλεχειριστηρίου ακολουθήστε τα εξής βήματα:

2

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο
στον σταθμό φόρτισης. Προσέξτε

1

Βεβαιωθείτε, ότι το τηλεχειριστήριο

την ευθυγράμμιση και τη θέση του

έχει στεγνώσει πλήρως. Συνδέστε το

τηλεχειριστηρίου.

συνοδευτικό καλώδιο USB σε μια συσκευή
φόρτισης USB (5V, 2A). Η λυχνία LED

3

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης,

στο σταθμό φόρτισης ανάβει με κόκκινο

η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου

χρώμα.

αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Η λυχνία
LED του σταθμού φόρτισης ανάβει κατά τη
φόρτιση με μπλε χρώμα.

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον σταθμό φόρτισης
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4

5

Η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται

που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα

αυτόματα μετά την αφαίρεσή του από τον

υποδηλώνει την πλήρη φόρτιση (χρόνος

σταθμό φόρτισης.

φόρτισης: περ. 3,5 ώρες).

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η λυχνία LED στον σταθμό φόρτισης που
ανάβει με κόκκινο χρώμα υποδηλώνει είτε την
κατάσταση αναμονής είτε επισημαίνει ένα
σφάλμα.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη στάθμη
φόρτισης βάσει της διάρκειας φωτισμού της
λυχνίας LED που αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα. Το σύντομο τρεμόπαιγμα υποδηλώνει
μια χαμηλή κατάσταση φόρτισης, ενώ όταν
η κατάσταση φόρτισης είναι υψηλή, αυτό
επισημαίνεται με παρατεταμένο άναμμα. Όταν
επιτευχθεί η μέγιστη κατάσταση φόρτισης,
το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται και η
διαδικασία φόρτισης ολοκληρώνεται.
Σε περίπτωση υπερβολικά υψηλής
θερμοκρασίας, η διαδικασία φόρτισης
διακόπτεται αυτόματα και η λυχνία LED σβήνει.
Επανεκκινήστε τη διαδικασία φόρτισης, όταν το
τηλεχειριστήριο κρυώσει.
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Συναρμολόγηση του jetboard
Για την συναρμολόγηση του jetboard ακολουθήστε τα

2

εξής βήματα:

1

Αναπτύξτε το κενό από αέρα σκάφος PVC
και ανοίξτε το καπάκι της βαλβίδας.

Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε
ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται σε

3

Συνδέστε την αντλία αέρα στη βαλβίδα και
ασφαλίστε περιστρέφοντας δεξιόστροφα.

άριστη κατάσταση. Η άψογη κατάσταση
περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 Συντήρηση.

4

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

50

Όσο η ακίδα της βαλβίδας πιέζεται προς τα
μέσα, είναι δυνατή η διαφυγή αέρα. Σε αυτή την
περίπτωση περιστρέψτε την αριστερόστροφα,
έως ότου πεταχτεί προς τα έξω.

Φουσκώστε λίγο το σκάφος PVC
(περ. 20 - 25 διαδρομές του εμβόλου της
αντλίας).
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5

Σπρώξτε το κιβώτιο ισχύος μέσα στο
σκάφος PVC. Το κιβώτιο ισχύος πρέπει να

i

τοποθετείται στο μέσο της εσοχής και να

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

τερματίζει προς τα εμπρός στο σκάφος

Κατά την τοποθέτηση του κιβωτίου ισχύος,
βεβαιωθείτε ότι η κάτω μπροστινή ακμή του
κιβωτίου ισχύος βρίσκεται μεταξύ του σκάφους
PVC και της επικάλυψης (στην εικ. με μπλε
χρώμα).

PVC.

!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

6

Φουσκώστε στη συνέχεια πλήρως το
σκάφος PVC (1 bar = 15 psi) και κλείστε το

Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού του
σκάφους PVC είναι δυνατή η πρόκληση υλικών
ζημιών. Συνεπώς:
• Μην ανοίγετε πολύ τα σκέλη του σκάφους
PVC, διότι σε διαφορετική περίπτωση
υφίσταται κίνδυνος τσάκισης της επικάλυψης.

καπάκι της βαλβίδας.
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7

Συνδέστε το σύστημα τάνυσης μεταξύ του
κιβωτίου ισχύος και του σκάφους PVC.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
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Σε πλήρως φουσκωμένη κατάσταση, το σκάφος
πρέπει να εφαρμόζει στο κιβώτιο ισχύος
και δεν πρέπει να σχηματίζει πτυχώσεις ή
στενώσεις. Ένα πολύ μεγάλο πλάτος δύναται να
υποβαθμίσει την συμπεριφορά πλεύσης.

Κατά το φούσκωμα του σκάφους PVC
υφίσταται κίνδυνος σύνθλιψης. Συνεπώς:
• Μην τοποθετείτε ποτέ τα δάκτυλά σας μεταξύ
του κιβωτίου ισχύος και του σκάφους PVC
ή μεταξύ του συστήματος τάνυσης και του
σκάφους PVC.
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8

Στερεώστε το καλώδιο συγκράτησης μαζί
με το τηλεχειριστήριο με τη βοήθεια του
καραμπίνερ στον μεταλλικό κρίκο εμπρός
και στη μέση, στην κάτω πλευρά του
σκάφους PVC. Το καραμπίνερ βρίσκεται

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης
χρήσης. Συνεπώς:
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το λουράκι
του τηλεχειριστηρίου μαζί με το καλώδιο
συγκράτησης.

στο τέρμα του καλωδίου συγκράτησης.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Ως αρχάριος θα πρέπει να προσέχετε να
στέκεστε στο κέντρο και όχι πολύ πίσω πάνω
στο jetboard.
Ένα μικρό σκοινί μπορεί να σας βοηθήσει για
τον σκοπό αυτό, π.χ. δένοντάς το κόμπο.
Οι πιο έμπειροι σέρφερ μπορούν να
αποσυνδέσουν το τηλεχειριστήριο από το
καλώδιο συγκράτησης. Για την εφαρμογή
αυτή στερεώνεται ένα λουράκι πάνω στο
τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο το
τηλεχειριστήριο ασφαλίζεται στο χέρι, έτσι ώστε
να μην είναι δυνατόν να χαθεί.
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9

Συνδέστε τα πτερύγια στις προβλεπόμενες για τον
σκοπό αυτό βάσεις, στην κάτω πλευρά του κιβωτίου
ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένα από
άμμο. Τοποθετήστε για τον σκοπό αυτό το άνω
άκρο του άνω τμήματος του πτερυγίου στη βάση
και πιέστε το πτερύγιο, έτσι ώστε να εισέλθει
πλήρως μέσα στη βάση. Η επιγραφή και των δύο
πτερυγίων πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική
πλευρά.
Τοποθέτηση των πτερυγίων

2

1
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!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές ακμές.
Συνεπώς:
• Χρησιμοποιείτε γάντια κατά την τοποθέτηση
και την αφαίρεση των πτερυγίων και ενεργείτε
με προσοχή.
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III.

Κάθε πρόσθετη ενέργεια πρέπει να εκτελείται
πλησίον του νερού, διότι το jetboard μετά την
τοποθέτηση της μπαταρίας ζυγίζει περ. 55 kg.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Τοποθετήστε την μπαταρία στην
εσοχή του κιβωτίου ισχύος (διαμέρισμα
μπαταρίας). Βεβαιωθείτε ότι η
μπαταρία τοποθετείται σωστά (κουμπί
τροφοδοσίας προς την κατεύθυνση
κίνησης) και ότι δεν γέρνει.

10

Τοποθετήστε την μπαταρία. Ακολουθήστε
IV.

τα παρακάτω βήματα:

Αναδιπλώστε τη λαβή πλήρως προς
τα κάτω, μέχρι να κουμπώσει. Η

I.

Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα και τα

μπαταρία χαμηλώνει αυτόματα πλήρως

στεγανοποιητικά στοιχεία του jetboard και

μέσα στο διαμέρισμα της μπαταρίας.

της μπαταρίας είναι καθαρά και στεγνά.

Βεβαιωθείτε ότι η μπλε θηλιά στη λαβή
είναι στραμμένη προς τα επάνω και ότι

II.

Ανασηκώνετε την μπαταρία πάντα από το
κέντρο και συμμετρικά, πιάνοντάς την από
τη λαβή.

είναι προσβάσιμη.
11

Το jetboard έχει συναρμολογηθεί πλήρως
και μπορεί πλέον να τεθεί σε λειτουργία.
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Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης
χρήσης του jetboard και πλεύσης χωρίς
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
Συνεπώς:
• Εξοικειωθείτε και τηρείτε τους κανονισμούς
των τοπικών υδάτων.
• Μην εκτελείτε κατά την πλεύση απρόσεκτες
ενέργειες.
• Βεβαιωθείτε ότι το λουρί με το μαγνητικό
διακόπτη τερματισμού είναι ασφαλώς
στερεωμένο στον αστράγαλό σας.
• Επιθεωρήστε το jetboard και όλα τα
εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση για ορατές
ζημιές. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά,
μην χρησιμοποιείτε το jetboard. Βλ. σχετικά το
Κεφάλαιο 7 Συντήρηση.
• Πριν από τη χρήση εξοικειωθείτε πρώτα με το
jetboard.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το λουράκι
του τηλεχειριστηρίου μαζί με το καλώδιο
συγκράτησης.
• Χρησιμοποιείτε το jetboard μόνο σε
συνδυασμό με τον κατάλληλο προστατευτικό
εξοπλισμό, βλ. σελίδα 18.

!
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Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης
χρήσης του jetboard. Συνεπώς:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! • Σταματήστε αμέσως, εάν βρεθείτε πλησίον
λουόμενων.
• Διατηρείτε κατάλληλη και ασφαλή ελάχιστη
απόσταση από άλλα άτομα (> 100 m).
• Μην εκθέτετε σε κίνδυνο συνανθρώπους σας.

!

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών
επιφανειών που έχουν θερμανθεί από τον ήλιο.
Συνεπώς:
• Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06
Ενεργοποίηση του jetboard
Για να ενεργοποιήσετε το jetboard, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1

Τοποθετήστε το jetboard μέσα στο νερό

3

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 2

και σταθείτε στην πλευρά από την οποία

δευτερόλεπτα. Το κουμπί τροφοδοσίας

θέλετε να ανέβετε.

ανάβει μόνιμα με μπλε χρώμα και η
μπαταρία μεταβαίνει στην κατάσταση

2

Στερεώστε το λουρί με το μαγνητικό

αναμονής.

διακόπτη τερματισμού στον αστράγαλό
σας.
Ενεργοποίηση του jetboard

Off

2 δευτ

Κατάσταση αναμονής

59

06		ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ
i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Προστατευθείτε επαρκώς από την ηλιακή
ακτινοβολία (αντηλιακή κρέμα, αθλητικά γυαλιά
ηλίου κ.λπ.), το νερό και το κρύο μέσω της
χρήσης κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα για
θαλάσσια αθλήματα), νεοπρένιο κ.λπ.)

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών και
τραυματισμών από τον μαγνήτη του διακόπτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! τερματισμού.
Ο διακόπτης τερματισμού έχει πολύ ισχυρή
μαγνητική δράση. Συνεπώς:
• Διατηρείτε τον μαγνήτη του διακόπτη
τερματισμού μακριά από άλλους μαγνήτες ή
σιδηρομαγνητικά μέταλλα.
• Μην πλησιάζετε ποτέ τον μαγνήτη
του διακόπτη τερματισμού κοντά στο
τηλεχειριστήριο, εκτός από τη διαδικασία
σύζευξης.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης
χρήσης. Ένας μη χρησιμοποιούμενος ή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! εσφαλμένως χρησιμοποιούμενος διακόπτης
τερματισμού μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς. Συνεπώς:
• Στερεώνετε τον μαγνητικό διακόπτη
τερματισμού πάντα στον αστράγαλό σας.

!

!
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Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση του
jetboard χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! εξοπλισμό. Συνεπώς:
• Χρησιμοποιείτε το jetboard μόνο σε
συνδυασμό με κατάλληλο προστατευτικό
εξοπλισμό, βλ. σελίδα 18.

!
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Ζεύξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth (Σύζευξη)

α

Η λυχνία LED ανάβει με πράσινο χρώμα,

Το jetboard βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για

όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση του

να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με το jetboard,

τηλεχειριστηρίου με το jetboard (ή με ένα

ακολουθήστε τα εξής βήματα:

άλλο ενεργοποιημένο jetboard).

1

Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

β

Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα,

Πατήστε για τον σκοπό αυτό 4x το

όταν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη σύνδεση

πλήκτρο ενεργοποίησης. Η λυχνία LED

του τηλεχειριστηρίου με το jetboard.

ανάβει.

Συνεχίστε με το βήμα «Σύζευξη» στην
επόμενη διπλή σελίδα.

Σύνδεση τηλεχειριστηρίου

α

Έτοιμο προς χρήση!

1

4x

β

Επόμενο βήμα:
Σύζευξη!
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Σύζευξη

1

Κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο

2

Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη

τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού

τερματισμού για έως και 1 δευτερόλεπτο

στο τηλεχειριστήριο (βλ. σχέδιο).

στην υποδοχή του κιβωτίου ισχύος και στη

Η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο

συνέχεια απομακρύνετέ τον και πάλι.

αναβοσβήνει τώρα με πράσινο χρώμα.

3

Το τηλεχειριστήριο συνδέεται με το

Το τηλεχειριστήριο αναζητά εντός των

jetboard. Μετά από την επιτυχή σύζευξη η

επόμενων 20 δευτερολέπτων μια σύνδεση

λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου ανάβει

με ένα πιθανό jetboard.

με πράσινο χρώμα.

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου

≤1 δευτ.
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i

Σε περίπτωση μη χρήσης, το τηλεχειριστήριο
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου υποδηλώνει το εξής:
Το jetboard και το τηλεχειριστήριο δεν είναι
συνδεδεμένα. Βεβαιωθείτε ότι το jetboard είναι
ενεργοποιημένο και στη συνέχεια εκκινήστε τη
διαδικασία σύζευξης.

!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού του
τηλεχειριστηρίου. Συνεπώς:
• Καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο μετά από τη
χρήση (συμπ. του πλήκτρου ενεργοποίησης)
με γλυκό νερό.
• Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, εάν
παρουσιάζει βλάβη.
• Μην εκτίθετε το τηλεχειριστήριο σε μεγάλα
μηχανικά φορτία.
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει
κάτω.
• Μην εκτίθετε το τηλεχειριστήριο υπό την
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο μακριά από
φωτιά.
• Μην ανοίγετε το τηλεχειριστήριο.

Το jetboard και το τηλεχειριστήριο είναι
συνδεδεμένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο.
α) Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε κατάσταση
σύζευξης. β) Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη (στον σταθμό φόρτισης).
Περιορισμός και προειδοποίηση. Βλ. Κεφάλαιο 8.
α) Το τηλεχειριστήριο φορτίζεται (στον σταθμό
φόρτισης) β) Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και
πρέπει να φορτιστεί.
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Πλεύση

1

Πριν από την έναρξη της πλεύσης,

Το jetboard είναι πλέον πλήρως συναρμολογημένο

ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της

(κατάσταση αναμονής) και συνδεδεμένο με το

μπαταρίας – Ξεκινήστε την πλεύση μόνο
με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

τηλεχειριστήριο. Για να ξεκινήσετε την πλεύση,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:

2

Ανεβείτε στο κέντρο του jetboard.

3

Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη
τερματισμού στην στρογγυλή υποδοχή του
κιβωτίου ισχύος.

Τοποθέτηση μαγνήτη διακόπτη τερματισμού
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4

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για
2 δευτερόλεπτα. Το κουμπί τροφοδοσίας
ανάβει με πράσινο χρώμα. Το jetboard είναι

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί
τροφοδοσίας, το jetboard μεταβαίνει σε
κατάσταση αναμονής.

τώρα έτοιμο προς λειτουργία (λειτουργία
πλεύσης).

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Κατάσταση αναμονής

2 δευτ

Πλεύση

Πατώντας εκ νέου το κουμπί τροφοδοσίας για
2 δευτερόλεπτα ή αφαιρώντας τον μαγνήτη
του διακόπτη τερματισμού, το jetboard
μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής. Στην
κατάσταση αυτή το jetboard δεν αντιδρά στο
τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο είναι
δυνατή η εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας
«Πλεύση» (πράσινο) και της λειτουργίας
«Αναμονή» (μπλε).
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5

Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε σταθερή θέση

6

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για

πάνω στο jetboard τόσο ενώ είστε ξαπλωμένοι,

να επιταχύνετε σιγά-σιγά , πατώντας με

στηρίζεστε στα γόνατα ή είστε σε όρθια θέση. Έχετε

προσοχή το πλήκτρο ενεργοποίησης.

κατά νου τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης πτώσης.

Αποφύγετε μια πολύ οπισθοβαρή θέση:
Εάν η πρύμνη βρεθεί κάτω από το νερό,
είναι δυνατή η υποβάθμιση της σύνδεσης

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη ελεγχόμενης
πτώσης. Συνεπώς:
• Πλέετε βάσει των εξωτερικών συνθηκών και
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
σύμφωνα με τις ικανότητές σας.
• Εάν η πτώση δεν μπορεί να αποφευχθεί,
πηδήξτε στο πλάι ή προς την κατεύθυνση της
πρύμνης του jetboard.

!

• Ιδανική θέση
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Bluetooth.

• Θέση αρκετά πιο πίσω

• Θέση αρκετά πιο μπροστά
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i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Τη δύναμη ώθησης του jetboard μπορείτε να τη
ρυθμίσετε με το τηλεχειριστήριο. Καθοριστική
για την ταχύτητα του jetboard είναι επίσης η
θέση στάσης/καθίσματος, το βάρος του χρήστη,
ο κυματισμός και η κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Όταν η μπαταρία του jetboard φτάσει σε
χαμηλή κατάσταση φόρτισης (βλέπε ένδειξη
φόρτισης μπαταρίας), μειώνεται αυτόματα
η ισχύς του jetboard και η λυχνία LED του
τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει εναλλάξ με
πράσινο και κόκκινο χρώμα. Σε αυτή την
περίπτωση επιστρέψτε στην ακτή.

Ελέγχετε το jetboard μετατοπίζοντας το βάρος σας. Το

Το jetboard δεν διαθέτει ενεργό φρένο. Εάν δεν πατήσετε

jetboard κινείται προς τα δεξιά, όταν μετατοπίζετε το

το γκάζι, το jetboard φρενάρει χάρη στην αντίσταση του

βάρος σας προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, όταν

νερού.

μετατοπίζετε το βάρος σας προς τα αριστερά.
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!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

68

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω
εσφαλμένης χρήσης. Ρύποι στο νερό, η άμμος
και άλλα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν
έντονη φθορά έως και βλάβη του μηχανισμού
κίνησης. Συνεπώς:
• Ξεκινήστε, μην πλέετε ποτέ σε ρηχά νερά και
αποφεύγετε ρυπαρά νερά (π.χ. άμμο, πέτρες,
ξύλα, φύκη κ.ο.κ.).
• Έχετε πάντα κατά νου ασυνήθιστους
κραδασμούς ή μεταβολές στον ήχο του
συστήματος μετάδοσης κίνησης και, εάν είναι
απαραίτητο, διακόπτετε την πλεύση.
• Σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας ισχύος
διακόπτετε την πλεύση και ελέγχετε στην ξηρά
την κατάσταση του jetboard.
• Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση όλου του
συστήματος μετάδοσης κίνησης.

!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω
εσφαλμένης χρήσης.
Η λυχνία LED της μπαταρίας και του
τηλεχειριστηρίου εμφανίζουν κατά τη διάρκεια
της πλεύσης την κατάσταση φόρτισης καθώς
επίσης και προειδοποιήσεις ή και συνθήκες
σφάλματος. Η παράβλεψη αυτών των
ενδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στο
jetboard ή στη μπαταρία. Συνεπώς:
• Προσέχετε κατά τη διάρκεια της πλεύσης
την ένδειξη της μπαταρίας και του
τηλεχειριστηρίου. Επιστρέφετε έγκαιρα στην
ακτή.
• Προκειμένου για τη διασφάλιση μιας μεγάλης
διάρκειας ζωής (αριθμός των πιθανών
κύκλων φόρτισης) της εφεδρικής μπαταρίας,
συνίσταται η προσεκτική χρήση αυτής
(αποφυγή μιας πλήρους εκφόρτισης).

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06
!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πρόκληση υλικών ζημιών λόγω βλάβης στη ροή
του νερού ψύξης. Σε περίπτωση βλάβης στη ροή
του νερού ψύξης, είναι δυνατή η υπερθέρμανση των
εξαρτημάτων του jetboard. Συνεπώς:
• Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση και τακτικά κατά τη
διάρκεια της χρήσης τη ροή του νερού ψύξης.. Για
τον σκοπό αυτό κρατήστε ένα δάκτυλο μπροστά από
το στόμιο εξόδου του νερού ψύξης στην πρύμνη του
jetboard και επιταχύνετε ελαφρώς. Θα πρέπει να
νιώσετε μια ροή νερού.
• Σε περίπτωση βλάβης στη ροή του νερού
ψύξης, θέστε το jetboard εκτός λειτουργίας και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης.
Συνεπώς:
• Η απότομη πέδηση του jetboard, π.χ. λόγω
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
εντολών χειρισμού, βλάβης ή διακοπής
σύνδεσης της σύνδεσης Bluetooth, μπορεί να
οδηγήσει σε πτώση από το jetboard.
• Έχετε πάντα κατά νου τον κίνδυνο μιας
ενδεχόμενης πτώσης.

!
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Συμπεριφορά σε περίπτωση πτώσης

1

Ανεβείτε στο jetboard.

2

Τοποθετήστε και πάλι τον μαγνήτη του

Ο μαγνήτης του διακόπτη τερματισμού αποσυνδέεται από το
κιβώτιο ισχύος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση
απενεργοποίηση του κινητήρα. Το jetboard σταματά μετά από

διακόπτη τερματισμού στην υποδοχή του

λίγα μέτρα. Το jetboard μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής,

κιβωτίου ισχύος και πατήστε το κουμπί

το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα.

τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα.

3
Για να συνεχίσετε την πλεύση, ακολουθήστε τα παρακάτω

χρώμα και μπορείτε να συνεχίσετε την

βήματα:

πλεύση.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
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Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο

Κίνδυνος τραυματισμού κατά την πτώση από
το jetboard. Συνεπώς:
• Προσπαθήστε να ελέγξετε την πτώση σας.
• Σε περίπτωση πτώσης, αφήστε το
τηλεχειριστήριο, εάν χρησιμοποιείτε το
καλώδιο συγκράτησης.
• Αφήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης, εάν
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με το
λουράκι.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακούσιας
επανενεργοποίησης. Συνεπώς:
• Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη
τερματισμού ξανά στο jetboard και πατήστε το
κουμπί τροφοδοσίας, μόλις ανεβείτε και πάλι
με ασφάλεια πάνω στο jetboard.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06
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Αντικατάσταση της μπαταρίας

2

Κατεβείτε από το jetboard και τραβήξτε το

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία με χαμηλή

στην ακτή. Προσέξτε να μην προκληθεί

κατάσταση φόρτισης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ζημία στα πτερύγια (εάν είναι απαραίτητο,
αποσυναρμολογήστε τα, βλ. βήμα 2

1

Αφαιρέστε τον μαγνήτη του διακόπτη

Απενεργοποίηση και αποσυναρμολόγηση

τερματισμού από το κιβώτιο ισχύος.

του jetboard σελ. 74).

Το jetboard μεταβαίνει αυτόματα
στην κατάσταση αναμονής, το κουμπί
τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα.

3

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για
5 δευτερόλεπτα – Η λυχνία LED του
κουμπιού τροφοδοσίας αναβοσβήνει

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
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Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης
κατάβασης από το jetboard. Συνεπώς:
• Κατεβαίνετε από το jetboard μόνο όταν αυτό
είναι ακινητοποιημένο και προσέχετε το βάθος
του νερού.

τρεις φορές και σβήνει. Το jetboard είναι
τώρα απενεργοποιημένο.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΛΕΥΣΗ 06
4

IV.

Αφαιρέστε την μπαταρία. Ακολουθήστε τα

Αποθέστε την μπαταρία με ασφάλεια
πάνω σε μια επίπεδη, καθαρή και

εξής βήματα:

στεγνή επιφάνεια.
I.

V.

Γείρετε το jetboard στο πλάι, για

Ελέγξτε τις επαφές του βύσματος του

να αδειάσετε το νερό που έχει

jetboard και της μπαταρίας για ρύπους,

συσσωρευτεί στο κουτί της μπαταρίας.

διάβρωση και φθορά.

Στη συνέχεια επαναφέρετε το jetboard
στην αρχική του θέση.

5

Χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη
μπαταρία (βλ. Συναρμολόγηση του jetboard

II.

Με τη βοήθεια της μπλε θηλιάς,

σ. 50 κ.ε.). Επιθεωρήστε και εδώ τις επαφές

ανασηκώστε την ασφαλισμένη

των βυσμάτων για πιθανούς ρύπους,

λαβή της μπαταρίας. Η μπαταρία

διάβρωση και φθορές.

ανασηκώνεται αυτόματα λίγο προς τα
πάνω.
III.

Αφαιρέστε την μπαταρία όσο το
δυνατόν πιο προσεκτικά από το κιβώτιο
ισχύος, δίχως να το γέρνετε στο πλάι.
Προσέξτε: Η μπαταρία είναι βρεγμένη!
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Απενεργοποίηση και αποσυναρμολόγηση του jetboard
Για την απενεργοποίηση του jetboard ακολουθήστε τα
εξής βήματα:

1

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 από το

3

κεφάλαιο Αντικατάσταση της μπαταρίας (σ.

σκάφος PVC, αφαιρώντας το καπάκι της

72).

βαλβίδας και πιέζοντας το κουμπί της

2

βαλβίδας. Περιστρέφοντας δεξιόστροφα
Αποσυναρμολογήστε τα πτερύγια. Πιέστε

μπορείτε να ασφαλίσετε την κεφαλή της

για τον σκοπό αυτόν το πίσω άκρο των
πτερυγίων προς τα εμπρός, έως ότου

βαλβίδας στην αντίστοιχη θέση.

4

!

Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές ακμές.
Συνεπώς:
• Χρησιμοποιείτε γάντια κατά την τοποθέτηση
και την αφαίρεση των πτερυγίων και ενεργείτε
με προσοχή.

Χαλαρώστε το σύστημα τάνυσης,
πιέζοντας την καστάνια και τον πλαστικό

εξέλθουν από τη βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφήστε τον αέρα να εξέλθει από το

μοχλό: Η σύνδεση χαλαρώνει και ο
οδοντωτός ιμάντας μπορεί να αποσυρθεί
από την καστάνια.

5

Αφαιρέστε το καραμπίνερ του καλωδίου
συγκράτησης εμπρός στην κάτω πλευρά
του σκάφους PVC.
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6

Τραβήξτε το κιβώτιο ισχύος προς τα πίσω
και έξω από το σκάφος PVC.

7

Ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 για τον
καθαρισμό και την φροντίδα του jetboard.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Μπορείτε να πετύχετε μια καλύτερη
διάσταση της συσκευασίας μέσω της ενεργού
αναρρόφησης του αέρα από το σκάφος PVC. Για
τον σκοπό αυτόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη συνοδευτική αντλία.
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07		ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Μέτρα συντήρησης από την πλευρά του χρήστη
Εάν εντοπίσετε ζημίες ή τεχνικά προβλήματα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, πριν συνεχίσετε
να χρησιμοποιείτε το jetboard.

Κίνδυνος λόγω εσφαλμένου χειρισμού.
Συνεπώς:
• Πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση,
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
αφαιρείτε τον μαγνήτη του διακόπτη
τερματισμού και την μπαταρία.

!

Εργασία

Χρονικό διάστημα συντήρησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οπτικός έλεγχος μπαταρίας

Πριν από κάθε χρήση

Προσέξτε ιδιαίτερα για ζημιές και διάβρωση:

Μετά από κάθε χρήση

• του περιβλήματος
• του βύσματος τροφοδοσίας
• της βαλβίδας αντιστάθμισης πίεσης

Οπτικός έλεγχος

Πριν από κάθε χρήση

Οπτικός έλεγχος για ζημιές και διάβρωση:

jetboard συμπ. όλων των

Μετά από κάθε χρήση

• του τηλεχειριστηρίου συμπ. του καλωδίου συγκράτησης

εξαρτημάτων

• του κιβωτίου ισχύος, συμπ. των βαλβίδων αντιστάθμισης
πίεσης, των συρόμενων δακτυλίων για το κλείδωμα της
μπαταρίας και του υδατοστεγούς παρεμβύσματος
• της συσκευής φόρτισης, συμπ. του βύσματος, του
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καλωδίου και της βάσης φόρτισης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 07
Θέση του υδατοστεγούς παρεμβύσματος στο
βύσμα τροφοδοσίας

Θέση των βαλβίδων αντιστάθμισης πίεσης

Θέση του στομίου εξόδου του νερού ψύξης
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Εργασία

Χρονικό διάστημα συντήρησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οπτικός έλεγχος

Πριν από κάθε χρήση

Οπτικός έλεγχος για ζημιές και διάβρωση:

jetboard συμπ. όλων των

Μετά από κάθε χρήση

• της διάταξης κλεισίματος με

• Λουρί συμπ. μαγνητικού

σύσφιγξη, συμπ. πριτσινιών

διακόπτη τερματισμού

• του σκάφους PVC, συμπ. των

• Ομαλή ροή του νερού

συνδέσεων και της βαλβίδας

ψύξης (πρβλ. σελ. 69).

εξαρτημάτων

• του συστήματος μετάδοσης
κίνησης, συμπ. της προπέλας
Πλύση του συστήματος

Πριν από την πρώτη χρήση

Ξεπλύνετε με τουλάχιστον 2 λίτρα γλυκού νερού (στόμιο εξόδου νερού

ψύξης με γλυκό νερό

Μετά από κάθε χρήση

ψύξης). Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το σετ πλύσης που

Καθαρισμός jetboard συμπ.

Μετά από κάθε χρήση

περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό.

όλων των εξαρτημάτων με

PVC, την μπαταρία, το τηλεχειριστήριο, τα πτερύγια, τον μαγνήτη του

γλυκό νερό

διακόπτη τερματισμού και το καλώδιο συγκράτησης.

Καθαρισμός και φροντίδα
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Καθαρίστε επιμελώς με γλυκό νερό το κιβώτιο ισχύος, το σκάφος

Μετά από κάθε χρήση

Καθαρίστε επιμελώς με γλυκό νερό το βύσμα τροφοδοσίας και

βύσματος τροφοδοσίας

αφήστε το να στεγνώσει. Όταν στεγνώσει εφαρμόστε σπρέι επαφών.

μπαταρίας

Σύσταση: Kontakt Chemie - Kontakt 61

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 07
!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω
εσφαλμένου καθαρισμού.
Συνεπώς:
• Μην καθαρίζετε το προϊόν με συσκευή
καθαρισμού υψηλής πίεσης.
• Κατά τον καθαρισμό των βυσμάτων στο
jetboard και της μπαταρίας μην αγγίζετε ποτέ
απευθείας τις επαφές των βυσμάτων.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βούρτσες
καθαρισμού με προστασία από
ηλεκτροστατική εκκένωση για τα βύσματα.
• Μην καθαρίζετε ποτέ το jetboard με μέσα
και διαλύματα που περιέχουν οξύ, μέσα που
περιέχουν λάδι ή επιθετικά μέσα καθαρισμού.
• Απομακρύνετε αμέσως μετά από κάθε χρήση
το γλυκό νερό από όλα τα μέρη του jetboard.
• Εάν εντοπίσετε ξένα σώματα στην προπέλα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας,
εφόσον τα σώματα αυτά δεν μπορούν να
απομακρυνθούν με ξέπλυμα.

Μέτρα συντήρησης από την πλευρά του αντιπροσώπου
και του κατασκευαστή
Χρονικό διάστημα
Εργασία

συντήρησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αρχικός

Μετά από 150 ώρες

Εκτελείται από τον

έλεγχος

λειτουργίας

αντιπρόσωπο

Ετήσια

Μετά από 12 μήνες ή

Εκτελείται από τον

επιθεώρηση

300 ώρες λειτουργίας,

κατασκευαστή ή

ανάλογα με το ποιο

τον πιστοποιημένο

γεγονός που επέρχεται

αντιπρόσωπο σέρβις

πρώτο.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Εκτός από τα προκαθορισμένα διαστήματα
συντήρησης συνιστούμε έναν γρήγορο έλεγχο
μετά από 50 ώρες λειτουργίας ή 100 κύκλους
μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
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08		ΒΛΆΒΕΣ
Εάν οι βλάβες δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με
τις παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό σας της Lambuga. Μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε οι ίδιοι οποιαδήποτε βλάβη. Σε περίπτωση

!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

μη συμμόρφωσης ακυρώνεται η εγγύησή σας.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
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Θανάσιμος κίνδυνος λόγω εσφαλμένου
χειρισμού κατά την αποκατάσταση βλαβών ή
τη συντήρηση κινητών μερών. Συνεπώς:
• Πριν από κάθε καθαρισμό, απόπειρα
αποκατάστασης βλάβης ή συντήρηση κινητών
μερών, αφαιρείτε τον μαγνήτη του διακόπτη
τερματισμού και την μπαταρία από το
jetboard.
• Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης από ξένα
σώματα στο jet κατά τη διάρκεια της πλεύσης
στο νερό, θα πρέπει να αφαιρέσετε τον
μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού και να
κωπηλατήσετε έως την πιο κοντινή ακτή. Εκεί
μπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη, αφού
πρώτα αφαιρέσετε την μπαταρία.

Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας
και τις προειδοποιήσεις που περιγράφονται στο
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

ΒΛΆΒΕΣ 08
Πιθανό αίτιο

Αντιμετώπιση

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα, η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου ανάβει με κόκκινο χρώμα, το jetboard δεν αντιδρά
στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

α) Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη του τηλεχειριστη-

α) Πραγματοποιήστε σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με το

ρίου με το jetboard.

jetboard. Βλ. σελ. 62.

β) Η πρύμνη του jetboard βρίσκεται κάτω από τη

β) Μετακινηθείτε πάνω στο jetboard προς τα εμπρός. Στην

επιφάνεια του νερού: Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ του

περίπτωση χρηστών με υψηλό βάρος θα μπορούσε να

jetboard και του τηλεχειριστηρίου διακόπηκε.

βοηθήσει η εκκίνηση από τη θέση καθίσματος.

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα, η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου ανάβει με πράσινο χρώμα, το jetboard δεν αντιδρά
στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

Δυσλειτουργία

Απενεργοποιήστε πλήρως το jetboard (πατήστε για
5 δευτερόλεπτα το κουμπί τροφοδοσίας) και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε το εκ νέου. Βεβαιωθείτε στην ακτή ότι τα
βύσματα είναι καθαρά και στεγνά.

85

08		ΒΛΆΒΕΣ
Πιθανό αίτιο

Αντιμετώπιση

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα, 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας το χρώμα
του δεν αλλάζει σε πράσινο

α) Δεν έχει τοποθετηθεί ο μαγνήτης του διακόπτη τερματισμού

α) Τοποθετήστε τον μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού στην
προβλεπόμενη για τον σκοπό αυτό υποδοχή του κιβωτίου ισχύος.

β) Δυσλειτουργία

β) Απενεργοποιήστε πλήρως το jetboard (πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί τροφοδοσίας) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το εκ
νέου.

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με μπλε χρώμα, ο μαγνήτης διακόπτη τερματισμού έχει τοποθετηθεί, η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει
εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα, μετά από πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα το χρώμα του κουμπιού τροφοδοσίας δεν
αλλάζει σε πράσινο

Το σύστημα αναγνωρίζει την αύξηση της υγρασίας και η

Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η θέση του jetboard σε λειτουργία

απενεργοποίηση προστατεύει το προϊόν από ενδεχόμενη βλάβη.

πλεύσης ακόμη και αφού κρυώσει και στεγνώσει εντελώς, αυτό
που μπορεί να βοηθήσει είναι η αντικατάσταση του φυσιγγίου

Η απενεργοποίηση μπορεί επίσης να προκληθεί από ακραίες

του ξηραντήρα. Για λεπτομέρειες σχετικά σας παρακαλούμε να

αλλαγές θερμοκρασίας.

απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας.
Τηρείτε τα μέτρα συντήρησης και τα διαστήματα συντήρησης
(βλέπε Κεφάλαιο 7).
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ΒΛΆΒΕΣ 08
Η λυχνία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα, το jetboard κινείται με
μειωμένη ταχύτητα

α) χαμηλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας του

Κινηθείτε δίχως χρονοτριβή προς την ακτή

jetboard

α) Εάν η κατάσταση φόρτισης είναι πολύ χαμηλή (βάσει
της μπάρας LED), φορτίστε την μπαταρία.
β) Αφήστε το jetboard να κρυώσει.

β) αυξημένη θερμοκρασία της μονάδας μετάδοσης

γ) Η θερμοκρασία της μπαταρίας πέφτει πολύ αργά. Εάν

κίνησης

είναι δυνατόν, διακόψτε τη λειτουργία της μπαταρίας ή

γ) αυξημένη θερμοκρασία της μπαταρίας

αντικαταστήστε την μπαταρία, για να την προφυλάξετε.
δ) Εάν η δυσλειτουργία δεν αποκατασταθεί αφήνοντας
την μπαταρία να κρυώσει, επικοινωνήστε με τον

δ) Δυσλειτουργία

αντιπρόσωπό σας.
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Πιθανό αίτιο

Αντιμετώπιση

Το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει με κόκκινο χρώμα

α) Δυσλειτουργία της μπαταρίας

α) Απενεργοποιήστε πλήρως το jetboard (πατήστε για
5 δευτερόλεπτα το κουμπί τροφοδοσίας) και στη συνέχεια

β) Υπερθέρμανση της μπαταρίας

ενεργοποιήστε το εκ νέου.
β) Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει πλήρως σε εξωτερικό
χώρο – Προσοχή! Το περίβλημα μπορεί να είναι πολύ

γ) πολύ χαμηλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

ζεστό.
γ) Φορτίστε την μπαταρία υπό επίβλεψη. Εάν η διαδικασία
φόρτισης δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί
τροφοδοσίας της μπαταρίας. Εάν δεν είναι δυνατή η
αποκατάσταση του σφάλματος με αυτόν τον τρόπο, μην
χρησιμοποιείτε πλέον την μπαταρία! Επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό σας! Για λόγους ασφαλείας συνίσταται
η αποθήκευση της μπαταρίας σε εξωτερικό χώρο (μη
προσβάσιμο, με σκέπαστρο, σε απόσταση ασφαλείας
2,5 m από εύφλεκτα υλικά και μακριά από την άμεση
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ηλιακή ακτινοβολία).

ΒΛΆΒΕΣ 08
Πιθανό αίτιο

Αντιμετώπιση

Απώλεια ισχύος

α) Πολύ χαμηλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

α) Φορτίστε την μπαταρία.

β) Ξένα σώματα (π.χ. φύκη) στην προπέλα

β) Απενεργοποιήστε την μπαταρία, αφαιρέστε τον
μαγνήτη του διακόπτη τερματισμού. Μόνο τότε,

γ) Κατεστραμμένη προπέλα (π.χ. από χαλίκια)

καθαρίστε την προπέλα!
γ) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
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Πιθανό αίτιο

Αντιμετώπιση

Η λυχνία ελέγχου στο τηλεχειριστήριο ανάβει με κόκκινο χρώμα

Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη του τηλεχειριστηρίου

Βεβαιωθείτε ότι το jetboard είναι ενεργοποιημένο.

με το jetboard

Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ζεύξης.

Ο κινητήρας περιστρέφεται, παρόλο που το πλήκτρο ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου δεν είναι πατημένο

α) Εσφαλμένη βαθμονόμηση τηλεχειριστηρίου

α) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Αυτός μπορεί να
εκτελέσει βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου.

β) Ελαττωματικό τηλεχειριστήριο

β) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Η ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου δεν είναι δυνατή

α) Η κατάσταση φόρτισης του τηλεχειριστηρίου είναι πολύ

α) Φορτίστε το τηλεχειριστήριο. Η λυχνία ελέγχου στη

χαμηλή

συσκευή φόρτισης ανάβει μετά από λίγο.

β) Το τηλεχειριστήριο είναι ελαττωματικό ή η λυχνία LED

β) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

του τηλεχειριστηρίου είναι ελαττωματική
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09		ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
Original

EG-/EU-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
Der Hersteller

Lampuga GmbH
Werkstraße 11
D-76437 Rastatt

The manufacturer

Lampuga GmbH
Werkstraße 11
76437 Rastatt, Germany

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt / herewith declares, that the product
Produkttyp / product type:
Modellbezeichnung / model description:
Seriennummer(n) / serial number(s): Powerbox
Seriennummer(n) / serial number(s): RC
Baujahr / year of construction:

Jetboard
Lampuga AIR
2000300 - 24009999
RC2000300 - RC24009999
2020 - 2024

den wesentlichen Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien entspricht
corresponds to the substantial requirements of the following European guidelines
2006/42/EG (Maschinen/Machinery)
2014/53/EU (Radio Equipment Directive)
2011/65/EU (RoHS)
2013/53/EU (Sportboote und Wassermotorräder/
recreational craft and personal watercraft)
und die folgenden harmonisierten Normen für die Bewertung der Konformität angewandt wurden:
and the following harmonised standards have been applied for the assessment of conformity:
DIN EN ISO 12100:2011

94

Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung und Risikominderung
Safety of machinery – Risk assessment and risk reduction

Der oben genannte Hersteller hält folgende technische Dokumentation zur Einsicht bereit:
The above-mentioned manufacturer keeps the following technical documentation available for inspection:

1/2

Modellbezeichnung / model description:
Seriennummer(n) / serial number(s): Powerbox
Seriennummer(n) / serial number(s): RC
Baujahr / year of construction:

Lampuga AIR
2000300 - 24009999
RC2000300 - RC24009999
2020 - 2024
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den wesentlichen Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien entspricht
corresponds to the substantial requirements of the following European guidelines
2006/42/EG (Maschinen/Machinery)
2014/53/EU (Radio Equipment Directive)
2011/65/EU (RoHS)
2013/53/EU (Sportboote und Wassermotorräder/
recreational craft and personal watercraft)

und die folgenden harmonisierten Normen für die Bewertung der Konformität angewandt wurden:
and the following harmonised standards have been applied for the assessment of conformity:
DIN EN ISO 12100:2011

Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung und Risikominderung
Safety of machinery – Risk assessment and risk reduction

Der oben genannte Hersteller hält folgende technische Dokumentation zur Einsicht bereit:
The above-mentioned manufacturer keeps the following technical documentation available for inspection:
Technische Pläne
technical plans
Prüfprotokolle
test reports
Sonstige Technische Unterlagen
other technical documents
Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen: Nicolai Weisenburger, Lampuga GmbH
Unterzeichner
Rastatt, 09.07.2020
Ort, Datum

__________

Nicolai Weisenburger, Geschäftsführer

Name, Funktion des Unterzeichners im Unternehmen

Unterschrift

2/2

95

96

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

97

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ
Symbole

Ενεργοποίηση 

Άγκιστρο καραμπίνερ 

53

Εξαρτήματα 

34, 35

Ανταλλακτικά 

20

Επεξήγηση συμβόλων 

11, 12

Απόρριψη 

13

Επισκευές 

13

Αποσυναρμολόγηση 

74

Ετήσια επιθεώρηση 

81

Αριθμοί σειράς 

38, 39

Ευθύνη χρήστη 

18

Αρχικός έλεγχος 

81

Καιρός 

18

Ασφάλεια 

16

Καλώδιο συγκράτησης 

53

Ατμοσφαιρική πίεση 

51

Κατάσταση φόρτισης 

42

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα 

19

Λουράκι 

53

Βαλβίδα
Βαλβίδες αντιστάθμισης πίεσης 
Σκάφος με αέρα 

79
50, 74

Λουρί / Καλώδιο συγκράτησης 

53

Βαλβίδες αντιστάθμισης πίεσης 

79

Βλάβες 

84

Μαγνήτης διακόπτη τερματισμού  60, 64,

Γενικά 

10

70

Δήλωση συμμόρφωσης 

94

Μέσα περιποίησης 

81

Διαδικασία φόρτισης 

42

Μεταφορά 

30

Εγγύηση 

12

Μπαταρία 

39

Έκπλυση 

80

Μαγνήτης 

Αντικατάσταση 
Απενεργοποίηση 

98

59

60, 64

72
39, 72

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Απόρριψη 

13

ιδιοκτησίας 

13

Προστατευτικός εξοπλισμός 

18

Πτερύγια 

54

Ενεργοποίηση 

39, 59, 65

Θερμοκρασία 

45

Μεταφορά 

45

Αφαίρεση 

74

Τοποθέτηση 

55

Τοποθέτηση 

54

Φόρτιση 

42

Στόμιο εξόδου νερού ψύξης 

Φροντίδα / Καθαρισμός 

40

Συναρμολόγηση

Πέδηση 

67

69, 79

Ατμοσφαιρική πίεση 

51

Λουρί / Καλώδιο συγκράτησης 

53

Πλαίσιο παράδοσης & Εξοπλισμός  36, 37

Μπαταρία 

55

Πλεύση 

Πτερύγια 

54

Φούσκωμα 

50

Πινακίδα τύπου 

38, 39
64

Έλεγχος / Οδήγηση 

67

Επιτάχυνση 

66

Κέντρο βάρους σώματος 

53, 66

Πέδηση 

67

Πτώση 

70

Προβλεπόμενη χρήση 

Συντήρηση & Φροντίδα 
Αρχικός έλεγχος 

78
81

16

Προπέλα / Σύστημα μετάδοσης κίνησης


68, 81

Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής

99

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Ετήσια επιθεώρηση 

81

Σύζευξη 

61

Μέσα περιποίησης 

81

Σύνδεση Bluetooth 

66

Προπέλα 

80

Φόρτιση 

46

Στόμιο εξόδου νερού ψύξης 

79

Υδατοστεγές παρέμβυσμα 

79

Υδατοστεγές παρέμβυσμα 

79

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 

13

Συσκευή φόρτισης
Μπαταρία 
Τηλεχειριστήριο 
Σύστημα τάνυσης 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Jetboard 

37, 46, 48
52, 74
24
24, 25

Μπαταρία 

26

Συσκευή φόρτισης 

26

Τηλεχειριστήριο 

27

Τηλεχειριστήριο 

46, 53, 61

Ενδείξεις LED 

63

Θερμοκρασία 

49

Καλώδιο φόρτισης USB 
Λουράκι 

100

Υποδείξεις κινδύνων 
43

46, 48
53

Υποστήριξη 

19, 20
10

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

101
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© Lampuga GmbH
Werkstrasse 11
76437 Rastatt
Γερμανία
Τηλ.: +49 721 61935 600
Email: info@lampuga.com
Internet: www.lampuga.com
Ημερομηνία αναθεώρησης: 14/7/2020

103

