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VSEBINA

HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK LAMPUGA.
Prosimo vas, da pred vsako uporabo, preberete navodila za uporabo.
Prosimo, da navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo surf deske.
Za dodatne informacije v zvezi z surf deskami podjetja Lampuga, prosimo, obiščite našo spletno stran.
V namene prihodnjega transporta originalne embalaže surf deske, ta navodila shranite.
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Navodila	za	uporabo
Navodila za uporabo so osnova za kakršno koli ravnanje 
z in na surf deski. Upoštevajte in sledite vsem varnostnih 
napotkom.
Navodila za uporabo hranite vedno v neposredni bližini surf 
deske. Če jo boste predali predate tretji osebi, predajte tudi 
celotno dokumentacijo.
Ta navodila za uporabo so veljavna za izdelek LAMPUGA 
AIR in njegove dizajnerske različice.

01  SPLOŠNO

https://lampuga.com/en/support

Navodila za uporabo so na razpolago v digitalni obliki 
kot tudi v drugih jezikih na uradni spletni strani za 
pomoč strankam podjetja Lampuga. Tam boste našli 
dodatne uporabne napotke in dokumente kot tudi nabor 
videonavodil z razlago našega izdelka.
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SPLOŠNO 01

!
PREVIDNO!

!
POZOR!

NEVARNOST!

!

OPOZORILO!

!

Razlaga	simbolov
Opozorilni in varnostni napotki so označeni s piktogrami in 
ustreznimi opozorilnimi simboli ter opozorilnimi besedami. 
Piktogrami imajo v povezavi s signalnimi besedami naslednji 
pomen: 

PREVIDNO!
... opozarja na možno nevarno situacijo, ki lahko 
povzroči lažje poškodbe, če se je ne prepreči.

POZOR!
... opozarja na možno nevarno situacijo, ki lahko 
povzroči materialno škodo, če se je ne prepreči.

OPOZORILO!
... opozarja na možno nevarno situacijo, ki lahko 
povzroči smrt ali težke poškodbe, če se je ne 
prepreči.

NEVARNOST!
... opozarja na neposredno nevarnost, ki lahko 
povzroči smrt ali hude poškodbe, če se je ne 
prepreči.
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Omejitve	odgovornosti
Vsi podatki in napotki v teh navodilih za uporabo so bili 
pripravljeni ob upoštevanju vseh veljavnih standardov in 
predpisov ter trenutnega stanja tehnike.

01 SPLOŠNO

NEVARNOST!

... označuje nevarnosti, ki jih povzroča električni 
tok.
Ob neupoštevanju varnostnih napotkov obstaja 
nevarnost težkih ali smrtnih poškodb.

Posebni	varnostni	napotki
Za opozarjanje na posebne nevarnosti, se v povezavi z 
varnostnimi napotki uporabljajo naslednji piktogrami:

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ki je 
nastala zaradi:

• neupoštevanja navodil,
• nepravilne uporabe,
• nedovoljenih tehničnih sprememb,
• uporabe nedovoljenih nadomestnih delov,
• kakršnega koli poseganja v izdelek,
• nedovoljenega odpiranja vseh sestavnih delov.

Jamstvo in garancija
Proizvajalec jamči, da surf deska v dobavljenem stanju 
deluje in je v skladu z jamstvom trgovca. Upoštevanje v 7. 
poglavju navedenih napotkov za vzdrževanje in nego je zato 
bistven pogoj. Zakonska določila ostanejo nespremenjena.
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SPLOŠNO 01
Popravila
V primeru poškodb ali okvar surf deske se obrnite na 
vašega trgovca. Uporabnik in nepooblaščene osebe na surf 
deski ne smejo opravljati nobenih popravil in vzdrževalnih 
del, saj slednje vodi v prenehanje garancije.

Servisna	služba
Če imate vprašanja, se obrnite na vašega trgovca.

Avtorske	pravice
To dokument je avtorsko zaščiten. Vsako reproduciranje ali 
objavljanje, tudi samo delov, je prepovedano in lahko sproži 
odškodninske zahtevke.

Odlaganje	med	odpadke
Električnih in elektronskih naprav ter baterij ne smete 
odlagati med gospodinjske odpadke. Potrošnik je po zakonu 
dolžan električne in elektronske naprave ter baterije po 
koncu njihove življenjske dobe oddati na ustreznih zbirnih 
ali prodajnih mestih. Podrobnosti o tem ureja zakonodaja 

dotične države. 
Na to opozarja simbol spodaj na izdelku, navodila za 
uporabo ali embalaža izdelka. 
S ponovno uporabo, recikliranjem starih naprav/
baterij bistveno prispevate k varovanju našega okolja. 
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VARNOST 02
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02  VARNOST

Ta surf deska je naprava za šport in je namenjena 
izključno zasebni uporabi in športu na vodah, v 
katerih se lahko kopate in v kateri ni naplavin ali 
drugih ovir. Vsaka druga uporaba ni namenska in 
je izrecno prepovedana.

i
NAPOTEK!

Varnost
To poglavje ponuja pregled vseh varnostnih vidikov ob 
uporabi surf deske. Namenjeni so zaščiti uporabnika in 
opozarjajo na možne nevarnosti.
Ob neupoštevanju navedenih načinov obnašanja in 
varnostnih napotkov ter opozoril lahko pride do precej 
nevarnih situacij.

Namenska	uporaba
Surf deska je namenjena uporabi v športne namene na 
vodah, ki so za to odobrene. Uporaba v naravnih rezervatih, 
vodovarstvenih območjih ter varstvenih območjih živali 
kot tudi na označenih kopališčih je prepovedana. Pri tem 
upoštevajte podatke glede različnih hitrosti, starostne 
omejitve in težo uporabnika (3. poglavje Tehnični podatki). 
Proizvodi ustrezajo predlogam zakonodaje o varnosti 
proizvodov znotraj Evropske unije.
Za uporabo surf deske morate biti ustrezno telesno 
pripravljeni in imeti dovolj kondicije. Surf deske nikoli ne 
uporabljajte na vodah, v katerih plavajo kopalci. Pred vožnjo 
z visoko hitrostjo vodno površino najprej preverite na 
možna nevarna območja. Vedno vozite odgovorno in nosite 
ustrezno zaščitno opremo. Pred vsako uporabo preverite 
vremenske razmere.
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VARNOST 02

• jo uporabljate v temi ali mraku,
• jo uporabljate na zaledenelih tleh – npr. na zmrznjenih 

jezerih,
• se kot oseba, ki jo upravlja ne počutite dobro in niste 

zdravi,
• jo uporabljate brez ustreznega zavarovanja,
• ste neplavalec in/ali oseba, ki ji zdravstveno stanje ne 

omogoča netvegane uporabe (vključno z oddaljenostjo 
do obale, ki je večja od oddaljenosti, ki jo lahko tudi sami 
preplavate),

• imate dolge lase in ne uporabljate ustrezne zaščite za 
lase oz. mrežice za lase.

Nenamenska	uporaba
Vsaka druga uporaba, ki ni v skladu s predvidenim 
namenom uporabe surf deske je prepovedana. Zlasti, 
vendar ne izključno, je prepovedano:
• ste pod vplivom alkohola, zdravil ali droge,
• nosite medicinske pripomočke ali imate vgrajene 

implantate,
• ste noseči,
• želite z njo prevažati predmete,
• med uporabo jeste, pijete, uporabljate telefon ali tablico,
• je ne uporabljate sami,
• jo uporablja oseba, katere teža, skupaj z opremo presega 

mejo dovoljene teže (3. poglavje Tehnični podatki),
•  uporaba surf deske v druge namene, kot na primer 

potapljanje pod vodo.
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02  VARNOST

Če surf desko uporabljate v nevarnih vremenskih 
razmerah, obstaja nevarnost poškodbe. Zato:
• je nikoli ne uporabljajte v nevihti, neurju, 

temačnem vremenu ali v megli,
• je nikoli ne uporabljajte v visokih valovih 

(valovi ≥ 0,5 m), ko se valovi lomijo in penijo ali 
v močnem toku,

• bodite pozorni na kopenski veter in možnost, 
da vas odnesejo tokovi.

Če surf desko uporabljate brez ustrezne zaščitne 
opreme, obstaja nevarnost poškodbe. Zato:
Surf desko uporabljajte samo v kombinaciji z 
ustrezno zaščitno opremo.
• čelado (certificirana v skladu z DIN EN 1385),
• zaščito za sluh,
• plavalni jopič oz. zaščitni jopič (certificiran v 

skladu z DIN EN 12402)
• če je potrebno: neoprenska oblačila/zaščito 

pred mrazom/mrežico za lase,
• nezdrsno in vodoodporno obutev,
• radijski aparat.
V primeru odpravljanja težav in odstranitve, 
popravil, vzdrževanja in čiščenja:
• varnostno obutev.

OPOZORILO!

!
OPOZORILO!

!

Odgovornost	uporabnika
Surf deska je potrošna oz. uporabna dobrina. Uporabnik 
nosi celotno odgovornost za varno uporabo surf deske.

Vremenski	vplivi Osebna	zaščitna	oprema
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Kljub vsemu lahko pri uporabi surf deske pride 
do drugih tveganj. Zato:
• Nujno upoštevajte opozorilne in varnostne 

napotke v tem poglavju.

Nevarnost poškodbe zaradi premikajočih se 
vgradnih delov!
Zato:
• ne posegajte in ne glejte v vhodno in izhodno 

odprtino surf deske med tem, ko je naprava 
vklopljena ali v pripravljenosti na delovanje.

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka!
Dotikanje delov pod napetostjo lahko povzroči 
smrt. Poškodba baterije ali polnilnika je lahko 
življenjsko nevarna.
• V primeru poškodbe baterije, nemudoma 

izklopite napajanje in baterije ne uporabite ali 
polnite.

• Varovalk ne premostite in jih ne izklapljajte.
• Mokrota in vlaga ne smeta priti v stik z deli, ki 

so pod napetostjo.
• Kakršna koli dela na polnilniku ali bateriji sme 

načeloma opravljati samo od proizvajalca 
podučen oz. certificiran strokovnjak.

VARNOST 02

NEVARNOST!

!
PREVIDNO!

!
POZOR!

Tveganja	zaradi	mehanskih	nevarnosti

Nevarnosti
Za surf desko je bila opravljena ocena tveganja. Ugotovljene 
nevarnosti so bile, če je bilo slednje tehnično izvedljivo, 
odpravljene, s tem pa je bilo zmanjšano tudi tveganje.

Tveganja	zaradi	električnih	nevarnosti
S surf desko prejmete polnilnik s katerim polnite baterijo. 
Pri upravljanju z baterijo in polnilnikom, lahko pride do 
naslednjih nevarnosti:
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Nevarnost poškodbe zaradi uporabe napačnih 
nadomestnih delov!
Pomanjkljivi nadomestni deli lahko negativno 
vplivajo na varnost in povzročijo poškodbe, 
napake v delovanju ter poškodbe ali popoln izpad 
delovanja.
• Ne uporabljajte pomanjkljivih nadomestnih 

delov. Uporabljajte samo originalne 
nadomestne dele.

02  VARNOST

OPOZORILO!

!

Nadomestni	deli Ravnanje	v	primeru	nesreče	in	nevarnosti

Preventivni	ukrepi:
• Vedno ravnajte odgovorno.
• Ne izpostavljajte se nevarnosti.
• Pred uporabo se prepričajte, da je surf deska brezhibna 

in čista.

Če	se	zgodi	neljub	dogodek:
• V primeru nesreč vedno pokličite številko za klic v sili.
• Ljudi, ki se jih nesreča tiče, odpeljite iz nevarnega 

območja.
• Sprostite dovozne poti za reševalna vozila.
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VARNOST 02
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TEHNIČNI PODATKI 03
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03  TEHNIČNI PODATKI

Uporabniški	podatki

Maks. število uporabnikov

Maks. teža 
(uporabnik vklj. z opremo)

Najnižja starost

Tehnični	podatki	–	surf	deska

Napetost

Moč motorja

Maks. hitrost

Dovoljeno temperaturno območje, ko 
naprava deluje

Pogoji skladiščenja

ena oseba

100 kg

18 let

< 60 Vdc

10 kW

50 km/h

5-40 °C

20 °C

< 50 % relativne 
zračne vlage
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Dimenzije	in	teža

Teža – PVC-trup

Teža powerboxa

Teža baterije

Dolžina

Širina

Višina
(brez plavuti)

TEHNIČNI PODATKI 03

pribl. 8 kg

pribl. 20 kg

pribl. 27 kg

230 cm

75 cm

25 cm

Baterija, ki ni do konca napolnjena, veter, 
valovanje, vodni tok, visoke temperature ali 
visoka celotna teža voznika zmanjšajo hitrost in 
doseg vožnje.

i
NAPOTEK!
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2 h

50,4 Vdc

71,76 Ah
3,616 kWh

5-60 °C

5-45 °C

5-40 °C

(20 °C)

03  TEHNIČNI PODATKI

5–75 %

(< 50 %)

30 %

10–50 %

Tehnični	podatki	–	polnilnik*

Vhodna napetost

Maks. nazivna moč

Maks. temperatura delovanja

Postopek polnjenja

230 V

1,5 kW

35 °C

CCCV

Tehnični	podatki	–	baterija*

Čas polnjenja (pribl.)

Nazivna napetost

Zmogljivost baterije

Dovoljeno temperaturno območje med 
praznjenjem

Dovoljeno temperaturno območje med 
polnjenjem

Dovoljeno temperaturno območje med 
skladiščenjem  
(priporočilo)

Dovoljena zračna vlaga med skladiščenjem, 
brez kondenza 
(priporočilo) 

Maksimalno stanje napolnjenosti (SOC) za 
transport
Priporočeno stanje napolnjenosti (SOC) za 
skladiščenje
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TEHNIČNI PODATKI 03

*Izčrpne informacije o izdelku ter proizvajalčeva navodila 
za uporabo najdete na naših straneh za pomoč strankam 
(prim. str. 10).

Tehnični	podatki	–	daljinsko	upravljanje	prek	Bluetootha

Čas polnjenja pribl.

Nazivna napetost

Vrsta baterije   

Dovoljeno temperaturno območje

Maks. moč oddajanja 

Frekvenčni pas  

Tehnični	podatki	–	polnilna	postaja	QI

Polnilnik tipa  

Dovoljeno temperaturno območje
 
Priporočen napajalnik  

3,5 h

3,6 Vdc

litij-ionska baterija

5–45 °C (polnjenje)
5–60 °C (praznjenje)

2 mW/3 dbm

2,402–2,480 GHz

Wireless Standard QI

5-50 °C 

DC 5V (2A)
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TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE 04
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04  TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE

Surf desko smete transportirati samo, ko PVC-trup ni 
več pod napetostjo in je deska razstavljena. Deska mora 
biti med transportom v embalaži izdelka ali drugi ustrezni 
embalaži. Bodite pozorni na namestitev ustreznega varovala 
za tovor. Za namene transporta priporočamo, da baterijo 
napolnite na maks. 30 % in jo zapakirate v originalen 
karton (za letalski tovorni promet litij-ionskih baterij veljajo 
posebna pravila). Originalna embalaža je certificirana 
embalaža za nevarne snovi, v skladu z UN3480 (koda 
embalaže UN 4G/Y28/S/19/D/BAM 15296-WSG). Za 
pošiljanje po kopenskem prometu in tudi za letalski tovorni 

promet je nujno treba uporabiti certificirano originalno 
embalažo. Za letalski tovorni promet mora biti baterija 
napolnjena na maks. 30 %. Poleg tega tudi za določene 
vgradne dele veljajo posebna pravila:
• litij-ionske baterije,
• neodijevi magneti,
• lepilo PVC.

Deli izdelka LAMPUGA AIR se uvrščajo med 
nevarne snovi in jih treba tudi pošiljati pod 
pogoji, ki veljajo za nevarne snovi. Upoštevajte 
predpise, ki veljajo za transport nevarnih snovi.

i
NAPOTEK!
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TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE 04

NEVARNOST!

!
NEVARNOST!

!
Če z litij-ionskimi baterijami ne ravnate pravilno 
(baterija, ki jo lahko zamenjate in daljinski 
upravljalnik) še posebej pa, če so poškodovane, 
lahko pride do požara/dima, eksplozije ali razjed, 
zaradi kemičnih sestavin baterije. 
Neupoštevanje navodil za skladiščenje lahko 
povzroči materialno škodo in telesne poškodbe. 
Zato: Nujno upoštevajte naslednje napotke.
• Surf desko, baterijo in pribor skladiščite samo v 

očiščenem in vzdrževanem stanju.
• Baterije (baterija, ki jo lahko zamenjate in 

baterije daljinskega upravljalnika vedno 
skladiščite ločeno od surf deske.

• Pri skladiščenju bodite pozorni na priporočeno 
stanje napolnjenosti (glejte tehnične podatke 
+ informativni list o baterijah) ter ga redno 
preverjajte.

• Litij-ionske baterije vedno skladiščite v suhem, 
mrzlem prostoru, zaščitene pred močnim 
vplivom sončnih žarkov (glejte tehnične 
podatke in informativni list o baterijah). 

• V bližini baterije daljinskega upravljalnika naj 
se ne nahajajo dodatni gorljivi materiali. Samo 
tako lahko namreč zagotovite kar se da nizko 
požarno obremenitev med skladiščenjem.  

• Ne skladiščite v bivalnih in spalnih prostorih, 
shranite nedostopno otrokom.

• Pri skladiščenju bodite pozorni na lokalna 
določila.

• Okvarjenih baterij in daljinskih upravljalnikov 
ne skladiščite nenadzorovano. 

 V primeru okvare vedno takoj stopite v stik s 
svojim trgovcem.

• Skladiščenje okvarjene baterije je uporabnikova 
lastna odgovornost. 

 Zato nemudoma stopite v stik z vašim 
trgovcem.
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SESTAVA IN VKLOP 05
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01  Powerbox
02  Napihljiv PVC-trup
03 Ventil in prezračevanje  
04  Ročaj
05 Držalna vrv
06  Daljinsko upravljanje
07  Pas z magnetom kill switch

Komponente

08  Baterija, ki jo lahko zamenjate
09  Ročaj baterije
10  Plavuti
11 Vhod za kill switch
12  Izhod surfa
13 Zatezni sistem

SESTAVA IN VKLOP 05
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05  SESTAVA IN VKLOP

Obseg dobave surf deske LAMPUGA AIR je:

Napihljiv PVC-trup

Pas z magnetom kill switchDaljinski upravljalnik z držalno vrvjo

Powerbox

Plavuti

Baterija, ki jo lahko zamenjate
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05

Zapestnica in signalna piščalka

Induktivna polnilna postaja za 
daljinski upravljalnik

Komplet za izpiranje Komplet za popravilo (PVC-trup) Kovček za pribor

Zračna črpalkaPolnilnik za baterijo, ki jo lahko 
zamenjate

Držalo za polnjenje, za zamenljivo 
baterijo

SESTAVA IN VKLOP 
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SPIJE001A919

DE-LAM00001A020

Tipska	ploščica	upravljalnika Tipska	ploščica	powerboxa

Serijska	številka	PVC-trupa

Identifikacijska	številka	
vodnega	plovila

Obroč	ventila

05  SESTAVA IN VKLOP

Opis	funkcij
Surf deska LAMPUGA AIR je naprava za vodne športe, s 
pogonom na elektromotor in vodni curek. Potisno silo oz. 
hitrost vožnje regulirate z daljinskim upravljalnikom. Smer 
spremenite s prenosom teže na surf deski.

Oznake na surf deski, bateriji in daljinskem upravljalniku
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Gumb za vklop

Baterija
Surf deska ima litij-ionsko baterijo. Slednjo je treba pred 
vožnjo napolniti. Med uporabo se bo izpraznila. Na spodnji 
strani baterije je vtič za napajanje.

Baterijo uporabljajte samo za tukaj predviden namen. Če z 
litij-ionskimi baterijami ne ravnate pravilno, lahko pride do 
požara/dima, eksplozije ali razjed, zaradi kemičnih sestavin 
baterije.

Vklop/izklop
Surf desko vklopite in izklopite z gumbom za vklop na 
bateriji. Slednje je opisano v 6. poglavjuUpravljanje in vožnja.

05

Tipska	tablica	polnilnika

Tipska	ploščica	baterije

Tipska	tablica,	polnilnik

SESTAVA IN VKLOP 
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Z baterijami nikakor ne ustvarjajte kratkega stika, jih 
luknjajte, vžigajte, odvrzite v ogenj, zmečkajte. Če niso v 
surf deski, jih nepriklopljenih prav tako ne potapljajte v 
vodo, prisilno praznite in izpostavljajte temperaturam, ki so 
izven obratovalne napetosti proizvoda (glejte 3. poglavje 
Tehnične podrobnosti baterije).
Izogibajte se stiku kontaktov obeh vtičev za napajanje s 
slano vodo. Sol vzpodbuja korozijo vseh vgradnih delov, ki 
so pod napetostjo, kar pa vpliva na življenjsko dobo vašega 
izdelka.

05  SESTAVA IN VKLOP

NEVARNOST!

!
Materialna škoda in telesne poškodbe, ki so 
posledica nepravilnega ravnanja z baterijo. Zato:
• Vtiče redno vzdržujte z izdelkom Kontakt 61, 

podjetja Kontaktchemie (informacije v zvezi z 
drugimi izdelki za nego in čiščenje prejmete pri 
vašem trgovcu).

• Iztaknjen vtič oz. odprt vtič za baterije ne sme 
priti v stik z vodo (izjema: nega in čiščenje) ali 
kovinskimi predmeti. Vtična povezava mora biti 
vzpostavljena vedno v suhem stanju.

• Če je vtič ali tesnilo umazano ga/ju očistite 
sperite (brez uporabe tlaka) s čisto sladko 
vodo. Šele ko se vtič posuši, na njem uporabite 
priporočene izdelke.

• Nikoli ne uporabljajte negovalnih izdelkov in 
izdelkov za čiščenje, če jih izrecno ne priporoča 
proizvajalec.

• Baterijo vedno previdno vstavite v powerbox. 
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05SESTAVA IN VKLOP 

NEVARNOST!

!
NEVARNOST!

!
• Tudi ko je baterija priklopljena, je nikoli ne 

potapljajte v vodo za dlje časa in globlje od 
0,5 m.

• Baterija vam naj ne pade na tla.
• Baterijo uporabljajte samo za predviden namen.
• Priklop baterije ne sme povzročiti kratkega 

stika.
• Uporabljajte samo originalne baterije.
• Baterijo vklopite šele, ko je pravilno montirana 

v powerbox.
• Preden baterijo izvzamete iz powerboxa, jo 

vedno izklopite. Zunaj powerboxa mora biti 
baterija vedno izklopljena.

• Baterije ne izpostavljajte visokim mehanskim ali 
električnim obremenitvam.

• Baterije ne uporabljajte, če je poškodovana ali 
je poškodovan njen vtič. Baterijo skladiščite 
samo v skladu z navodili. V primeru poškodbe 
ali okvare nemudoma vzpostavite stik s svojim 
trgovcem.

• Po nepotrebnem baterij za daljše časovno 
obdobje ne izpostavljajte neposrednemu vplivu 
sončnih žarkov.

• Baterij ne približujte ognju.
• Pred uporabo, preverite stanje baterije (vklj. 

z vtičem). Močna korozija na kontaktih vtiča 
lahko povzroči netesnost baterije.

• Druge napotke v zvezi z baterijo si oglejte v 
varnostnem listu, ki je dodan litij-ionski bateriji.

• Bodite pozorni na stanje napolnjenosti baterije.
• Baterijo polnite izključno z zato predvidenim, 

dobavljenim polnilnikom.
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Materialna škoda, zaradi nepravilnega ravnanja s 
polnilnikom. Zato:
• Polnilnik in držalo za polnjenje nista vodotesna! 

Pazite, da bodo baterija, polnilnik in držalo za 
polnilnik suhi.

• Bodite pazljivi, da na vtiču ne bo ostala 
umazanija, kot so npr. zrna peska ipd.

• Baterije nikoli ne polnite tako, da je neposredno 
izpostavljena vplivu sončnih žarkov.

• Baterijo polnite samo pod nadzorom.

Stanje	napolnjenosti	baterije
Stanje napolnjenosti baterije lahko pri izklopljeni bateriji 
kadar koli preverite tako, da na kratko (< 1 sekunde) 
pritisnete na gumb za vklop. LED-diode, ki ustrezajo 
stanju napolnjenosti posvetijo. Če je baterija vklopljena, 
LED-diode neprestano prikazujejo stanje napolnjenosti.

05  SESTAVA IN VKLOP

1

2

3
!

PREVIDNO!

Potek	polnjenja	baterije
Ob polnjenju, ravnajte, kot sledi:

Pred polnjenjem preberite dodano navodilo 
za uporabo polnilnika. Slednje najdete na 
straneh za pomoč strankam (prim. str. 10).

Izklopite surf desko.

Iz nje vzemite baterijo šele, ko boste iz 
predala za baterijo v celoti spraznili vodo. 
To naredite tako, da jo nagnete na stran in 
počakate, da voda izteče.
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Materialna škoda, zaradi nepravilnega ravnanja z 
držalom za polnilnik. Zato:
• za odklop vtične povezave potrebujete 

ustrezno orodje (npr. 3,5 mm izvijač).

Ko vstavljate baterijo v držalo za polnilnik, 
obstaja nevarnost zmečkanin! Zato:
• bodite med vstavljanjem pozorni, da vam noge 

in roke ne zaidejo v odprtino med baterijo in 
polnilno postajo. 

05SESTAVA IN VKLOP 

4 5

i
NAPOTEK!

!
POZOR!

Pripravite polnilnik. To naredite tako, da 
polnilno postajo priključite na polnilnik prek 
polnilnega kabla in jo zaklenete. Bodite 
pozorni, da bodo baterija in vse vtične 
povezave ostale suhe in neumazane.

Baterijo vstavite v polnilnik in jo zaklenite 
tako, da ročaj baterije v celoti poklopite 
navzdol.
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05  SESTAVA IN VKLOP

6 7Če je priključna moč nižja od 1500 W, se 
lahko moč polnilnika po potrebi zmanjša. Za 
to stopite v stik s svojim trgovcem.

Postopek polnjenja se avtomatsko sproži. 
To boste opazili tudi na LED-diodah na 
polnilni napravi, ki bodo, odvisno od stanja 
napolnjenosti na prikazu napolnjenosti 
baterije, utripale v modri barvi.
Stanje napolnjenosti bo prikazano skozi 
celoten postopek polnjenja. Čas polnjenja, 
celotnega cikla polnjenja je pribl. 120 minut.

Če se postopek polnjenja ne zažene 
samodejno, priporočamo ponoven zagon 
postopka polnjenja. To naredite tako, da 
enkrat pritisnete na gumb za vklop na 
bateriji.
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 Polnjenje se samodejno prekine, če je baterija 
po uporabi še topla. Po tem ko se baterija 
ohladi po potrebi pritisnite na tipko za vklop na 
bateriji, da nadaljujete polnjenje.

05SESTAVA IN VKLOP 

8

9

i
NAPOTEK!

Postopek polnjenja se zaključi samodejno. 
Da je baterija popolnoma napolnjena, 
boste prepoznali izključno po LED-diodi na 
polnilniku, ki bo svetila v zeleni barvi in ne 
na prikazu napolnjenosti baterije.

Iz polnilnika izvlecite električni vtič in ga 
nato izvzemite iz držala za polnjenje.
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Stanje	napolnjenosti	–	daljinski	upravljalnik
V daljinskem upravljalniku je litij-ionska baterija. Daljinski 
upravljalnik uporabljajte samo za tukaj predviden namen. 
Če z litij-ionskimi baterijami ne ravnate pravilno, lahko 
pride do požara/dima, eksplozije ali razjed, zaradi kemičnih 
sestavin baterije. Baterija daljinskega upravljalnika zdrži v 
aktivnem načinu pribl. 40 ur in je tako ni treba polniti pred 
vsako vožnjo. Ko daljinski upravljalnik doseže nizko stopnjo 
napolnjenost, bo LED-dioda daljinskega upravljalnika 
5 sekund po vklopu utripala rdeče. Daljinski upravljalnik 
po tem nemudoma napolnite. Če daljinskega upravljalnika 
ne morete vklopiti, je lahko razlog za to prenizko stanje 
napolnjenosti.
Postopek	polnjenja	daljinskega	upravljalnika

Materialna škoda, zaradi nepravilnega ravnanja z 
daljinskim upravljalnikom. Zato:
• Daljinski upravljalnik po uporabi sperite s 

sladko vodo in ga naknadno skrbno osušite.
• Daljinski upravljalnik polnite samo, ko je ohlajen 

in v suhem stanju.
• Daljinskega upravljalnika nikoli ne polnite 

izpostavljenega neposrednemu vplivu sončnih 
žarkov, v dežju, v bližini voda ali vode.

• Pazite, da nikoli ne stisnete kabla polnilne 
naprave.

• Bodite pozorni na stanje napolnjenosti 
daljinskega upravljalnika.

• Daljinski upravljalnik polnite izključno na za 
v te namene predvideni in dobavljeni polnilni 
postaji.

• Na polnilno postajo daljinskega upravljalnika ne 
odlagajte nobenih drugih predmetov.

• Daljinski upravljalnik polnite samo pod 
nadzorom.

!
POZOR!

05  SESTAVA IN VKLOP

Polnjenje baterije daljinskega upravljalnika poteka prek 
dobavljene induktivne polnilne postaje, ki vključuje tudi 
napajalni kabel USB. Ustrezen napajalni kabel USB ni v 
obsegu dobave.
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OPOZORILO!

!
Materialna škoda in nevarnost poškodbe, zaradi 
nepravilnega ravnanja s polnilo postajo. Zato:
• Nikakor	ne	odpirajte	ohišje	polnilne	postaje.	To	
lahko	povzroči	nepopravljivo	škodo.

• Izogibajte	se	uporabi	polnilne	postaje	v	vlažni	
in	umazani	okolici.	Slednje	lahko	povzroči	
segrevanje,	požar	in	električni	udar.

• Polnilne postaje ne uporabljajte zunaj 
predvidenega temperaturnega območja (glejte 
3. poglavje Tehnični podatki).

• Polnilno	postajo	položite	na	varno	podlago.	Če	
vam	pade	na	tla,	se	lahko	poškoduje.

SESTAVA IN VKLOP 05
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Namestitev daljinskega upravljalnika na polnilno postajo

05  SESTAVA IN VKLOP

1

2

3

Daljinski upravljalnik položite na polnilno 
postajo. Pri tem pazite na usmeritev in lego 
daljinskega upravljalnika.Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik 

popolnoma suh. Priklopite dobavljen kabel 
USB na polnilnik USB (5 V, 2 A). LED-dioda 
polnilne postaje zdaj sveti rdeče.

Za polnjenje daljinskega upravljalnika postopajte, kot sledi:

Ko se začne polnjenje, LED-dioda 
daljinskega upravljalnika utripa rdeče. 
LED-dioda polnilne postaje med polnjenjem 
sveti modro.
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Stanje napolnjenosti boste prepoznali po 
trajanju svetilnega signala LED-diode, ki utripa 
rdeče. Kratek vklop signalizira nizko stanje 
napolnjenosti, dolgo trajajoč svetilni signal 
pa pomeni visoko stanje napolnjenosti. Ko je 
doseženo maksimalno stanje napolnjenosti, 
se daljinski upravljalnik izklopi in polnjenje je 
zaključeno.
V primeru previsoke temperature, bo postopek 
polnjenja samodejno prekinjen in LED-dioda bo 
ugasnila. Postopek polnjenja ponovno zaženite, 
ko se bo daljinski upravljalnik ohladil.

LED-dioda na polnilni postaji, ki sveti rdeče 
signalizira ali način pripravljenosti ali pa opozarja 
na primer napake.

05SESTAVA IN VKLOP 

i
NAPOTEK!

i
NAPOTEK!

54 Daljinski upravljalnik se po odstranitvi s 
polnilne postaje samodejno izklopi.

Ko LED-dioda utripa zeleno, to pomeni 
polno stanje napolnjenosti baterije 
daljinskega upravljalnika (čas polnjenja: pribl. 
3,5 h).
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Če je nastavek v ventilu vtisnjen, lahko uhaja 
zrak. V tem primeru slednjega vrtite v nasprotni 
smeri urnega kazalca tako dolgo, da izskoči.

05  SESTAVA IN VKLOP

i
NAPOTEK!

1

2

3

4 PVC-trup samo nekoliko napolnite z zrakom 
(pribl. 20–25 vpihov s črpalko).

Na ventil priklopite zračno črpalko in jo 
zablokirajte v položaj z obratom v smeri 
urnega kazalca.

Razprostrite izpraznjen PVC-trup in odprite 
pokrov ventila.

Surf desko sestavite, kot sledi:

Sestava	surf	deske

Pred vsakim sestavljanjem preverite 
brezhibno stanje vseh delov. Brezhibno 
stanje je opisano v 7. poglavju Vzdrževanje.
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Če boste s PVC-trupom napačno ravnali, lahko 
pride do materialne škode. Zato:
• Strani PVC-trupa ne raztegnite preveč, saj bi 

utegnili strgati prekrivni element.

Ko v surf desko porivate powerbox bodite 
pozorni, da boste spodnji, sprednji rob 
powerboxa potisnili med PVC-trup in prekrivni 
element (na sliki označeno modro).

05SESTAVA IN VKLOP 

i
NAPOTEK!

6

5

!
POZOR!

Zdaj PVC-trup popolnoma napolnite z 
zrakom (1 bar = 15 psi) in zaprite pokrov 
ventila.

Powerbox iz smeri od zadaj potisnite v 
PVC-trup. Powerbox mora biti v odprtino 
poravnan sredinsko in v celoti potisnjen 
v trup ter spredaj segati do mesta, kjer se 
zaskoči na PVC-trupu.
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V dokončno napihnjenem stanju mora trup 
nasedati na powerbox, na njem ne sme biti 
nobenih gub ali stiskov. Prevelika vrzel vpliva na 
vozne lastnosti.

Ko je PVC-trup napihnjen, obstaja nevarnost 
zmečkanin. Zato:
• nikoli med powerbox in PVC-trup ali zatezni 

sistem in PVC-trup ne potiskajte prstov.

05  SESTAVA IN VKLOP

!
PREVIDNO!

i
NAPOTEK!

7 Zdaj zaprite še zatezni sistem med 
powerboxom in PVC-trupom tako močno, 
da bo povezava tesno zaprta.
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Če ste začetnik, še posebej priporočamo, da 
pazite in stojite na sredini surf deske in ne preveč 
zadaj. 
Pri tem vam lahko pomaga skrajšana vrv, npr. 
tako, da jo zavozlate.
Za izkušene surferje ponujamo tudi daljinski 
upravljalnik, ki se ga lahko loči od držalne vrvi. 
Za ta način uporabe se zapestnico pritrdi kot 
zanko za roko na daljinski upravljalnik. Tako 
daljinski upravljalnik zavarujete na roki in s tem 
preprečite, da bi ga izgubili.

Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe. 
Zato:
• Zapestnice daljinskega upravljalnika nikoli ne 

uporabite skupaj z držalno vrvjo.

05SESTAVA IN VKLOP 

!
PREVIDNO!

i
NAPOTEK!

8 Pritrdite držalno vrv, vključno z daljinskim 
upravljalnikom s pomočjo vponke na 
kovinskem obročku spredaj, proti sredini 
spodnje strani PVC-trupa. Vponka je na 
koncu držalne vrvi. 
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05  SESTAVA IN VKLOP

Vstavljanje plavuti

9

1

2

Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov.
Zato:
• med vstavljanjem in odstranjevanjem plavuti 

uporabljajte rokavice in bodite previdni.

!
PREVIDNO!

Vpnite plavuti v za to predvideno držalo na spodnji 
strani powerboxa. Pazite, da na nobenem delu ne bo 
peska. V ta namen vstavite sprednji konec zgornjega 
roba plavuti v držalo in plavut v celoti stisnite v 
držalo. Napis na obeh plavutih mora biti vedno na 
zunanji strani.
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 Vsako drugo dejavnost opravite v neposredni 
bližini voda, saj je surf deska po vgradnji 
baterije težka pribl. 55 kg.

05SESTAVA IN VKLOP 

i
NAPOTEK!

10

11

I.

III.

IV

II.

Vstavite baterijo. V ta namen postopajte, 
kot sledi:

Zagotovite, da so vtiči in tesnila surf 
deske ter baterije čisti in suhi.

Baterijo vedno dvigujte centralno oz. 
simetrično za ročaj.

Baterijo vstavite v poglobljen del 
powerboxa (predal za baterijo). Pazite, 
da boste baterijo vstavili tudi pravilno 
obrnjeno (gumb za vklop naj bo obrnjen 
v smeri vožnje) in se baterija ne bo 
zataknila.

Ročaj v celoti potisnite do konca 
navzdol, dokler se ne zaskoči. Baterija 
se pri tem samodejno v celoti premakne 
v predal za baterijo. Pri tem pazite, da 
modra zanka na ročaju kaže navzgor in 
ostane na dosegu roke.

Surf deska je zdaj v celoti sestavljena in jo 
lahko začnete uporabljati.
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UPRAVLJANJE IN VOŽNJA 06
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06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

Obstaja nevarnost poškodbe zaradi nepravilne 
uporabe surf deske in pri vožnji brez ustrezne 
zaščite. Zato:
• Se seznanite s predpisi, ki veljajo za lokalne 

vode, po katerih se boste vozili in se držite 
določil.

• Med vožnjo ne izvajajte neprevidnih dejanj.
• Preverite, da je pas s kill switchem varno 

nameščen na vašem gležnju.  
• Surf desko in vse komponente pred vsako 

uporabo preverite na vidne poškodbe. Če so 
prisotne poškodbe, surf deske ne uporabljajte. 
Prim. 7. poglavje Vzdrževanje.

• Pred vožnjo se vedno najprej podučite o 
uporabi surf deske.

• Zapestnice daljinskega upravljalnika nikoli ne 
uporabite skupaj z držalno vrvjo.

• Surf desko uporabljajte samo v kombinaciji z 
ustrezno zaščitno opremo, glejte stran 18.

Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe.
Uporaba surf deske. Zato:
• Nemudoma zaustavite surf, če ste v bližini ljudi, 

ki plavajo.
• Do drugih oseb vzdržujte ustrezno in varno 

najmanjšo razdaljo (> 100 m).
• Z uporabo surfa ne ogrožajte ljudi.

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin, ki so jih 
segreli sončni žarki.
Zato:
• izogibajte se neposrednemu vplivu sončnih 

žarkov.

!
PREVIDNO!

OPOZORILO!

!
OPOZORILO!

!
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UPRAVLJANJE IN VOŽNJA 06

Izklopljeno 2 sek. V pripravljenosti

Vklop surf deske

1 3

2

Vklop	surf	deske
Če želite vklopiti surf desko, postopajte kot sledi:

Surf desko položite v vodo in se postavite 
na stran, s katere želite stopiti na napravo.

Na gleženj si pritrdite pas kill switch.

Za 2 sekundi pritisnite na gumb za 
vklop. Gumb za vklop trajno sveti modro, 
to pa pomeni, da je baterija v načinu 
pripravljenosti.
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06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

Zadostno se zaščitite pred sončnimi žarki (krema 
za zaščito pred soncem, športna sončna očala 
ipd.), vodo in mrazom z ustreznimi oblačili (obleka 
za vodne športe, neopren ipd.).

Materialna škoda in nevarnost poškodbe zaradi 
magneta kill switch.
Kill switch ima močan magnetni učinek. Zato:
• magneta kill switch ne približujte drugim 

magnetom ali feromagnetnim kovinam,
• magneta kill switch ne odlagajte v bližino 

daljinskega upravljalnika, razen v namene 
vzpostavljanja povezave med dvema 
napravama.

Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe. 
Če kill switcha ne uporabite ali ga uporabite 
narobe, povzroči nevarnost poškodbe. Zato:
• pas kill switch vedno nosite na gležnju.

Če surf desko uporabljate brez ustrezne zaščitne 
opreme, obstaja nevarnost poškodbe. Zato:
• Surf desko uporabljajte samo v kombinaciji z 

ustrezno zaščitno opremo, glejte stran 18.
OPOZORILO!

!

OPOZORILO!

!

OPOZORILO!

!

i
NAPOTEK!
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UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

Pripravljen na delovanje

4x Naslednji korak:  
vzpostavljanje povezave!

Povezovanje daljinskega upravljalnika

06

1

1

a

a

b

b

Vzpostavite povezavo (pairing) z	daljinskim	upravljalnikom	
Bluetooth.
Surf deska je v načinu stanja pripravljenosti. Če želite daljinski 
upravljalnik povezati s surf desko postopajte, kot sledi:

Vklopite daljinski upravljalnik. V ta namen 
4 x popolnoma pritisnite na sprožilec, 
zasvetila bo LED-dioda.

LED-dioda sveti zeleno, ko sta daljinski 
upravljalnik in surf deska med seboj že 
povezani (ali pa je povezan z drugo aktivno 
surf desko).

LED-dioda sveti rdeče, ko med daljinskim 
upravljalnikom in surf desko ni povezave. 
Nadaljujte s korakom »Pairing«, ki je opisan 
na naslednji dvojni strani.
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06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

Povezovanje daljinskega upravljalnika

1 2

3

≤ 1 s

Vzpostavljanje	povezave
Magnet kill switch za eno sekundo podržite 
pod daljinski upravljalnik (glejte sliko). 
LED-dioda daljinskega upravljalnika zdaj 
utripa zeleno. Daljinski upravljalnik bo zdaj 
naslednjih 20 sekund iskal povezavo z 
razpoložljivo surf desko.

Daljinski upravljalnik se bo zdaj povezal s 
surf desko. Po uspešnem vzpostavljanju 
povezave bo LED-dioda daljinskega 
upravljalnika svetila zeleno.

Magnet kill switch za maks. eno sekundo 
položite na vhod powerboxa in ga takoj spet 
odstranite.
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UPRAVLJANJE IN VOŽNJA 06

V primeru neuporabe, se daljinski upravljalnik čez 
nekaj časa samodejno izklopi.

  Materialna škoda, zaradi nepravilnega ravnanja z 
daljinskim upravljalnikom. Zato:
• daljinski upravljalnik (vklj. s sprožilci) po uporabi 

očistite s sladko vodo,
• če ima daljinski upravljalnik poškodbe, ga ne 

uporabljajte,
• daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte 

velikim mehanskim obremenitvam,
• daljinski upravljalnik vam naj ne pade na tla,
• ne izpostavljajte ga neposrednemu vplivu 

sončnih žarkov,
• daljinskega upravljalnika ne približujte ognju,
• daljinskega upravljalnika ne odpirajte.

!
POZOR!

i
NAPOTEK!

LED-dioda daljinskega upravljalnika signalizira, kot sledi:

Surf deska in daljinski upravljalnik nista povezana. 
Prepričajte se, da je surf deska vklopljena in 
naknadno zaženite postopek povezovanja.

a) Daljinski upravljalnik se polni (na polnilni 
postaji). b) Baterija je skoraj prazna in jo je treba 
napolniti.

Dušenje oz. opozorilo. Glejte 8. poglavje.

a) Daljinski upravljalnik je v stanju povezovanja 
(pairing). b) Baterija je popolnoma napolnjena (na 
polnilni postaji).

Surf deska in daljinski upravljalnik sta povezana; 
daljinski upravljalnik lahko uporabite.
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1

2

3

Namestitev magneta kill switch

06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

Magnet kill switch položite v okrogel vhod 
powerboxa.

Stopite na sredinsko območje surf deske.

Pred začetkom vožnje preverite stanje 
napolnjenosti baterije – vožnjo začnite 
samo, če je baterija popolnoma polna.

Vožnja
Surf deska je zdaj v celoti sestavljena (način v 
pripravljenosti) in povezana z daljinskim upravljalnikom. Za 
začetek vožnje postopajte, kot sledi:
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4

Če boste ponovno za 2 sekundi pritisnili gumb 
za vklop ali odstranili magnet kill switch, se bo 
surf deska preklopila v način pripravljenosti. V 
tem načinu se ne odziva na ukaze daljinskega 
upravljalnika. Tako lahko menjavate med »vožnja« 
(zeleno) in »v pripravljenosti« (modro).

UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

V pripravljenosti 2 sek. Vožnja

06

Če gumb za vklop držite pritisnjen predolgo, bo 
surf deska ostala v načinu pripravljenosti.i

NAPOTEK!

i
NAPOTEK!

Za 2 sekundi pritisnite na gumb za vklop. 
Gumb za vklop zasveti zeleno. Surf deska je 
zdaj pripravljena na uporabo (način vožnja).
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5 6

06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

• Preveč nazaj pomaknjen položaj• Idealen položaj stanja na deski • Preveč naprej pomaknjen 
položaj

Nevarnost poškodbe zaradi nenadzorovanega 
padca. Zato:
• vozite tako, da se prilagodite zunanjim pogojem 

vožnje in v skladu z vašimi sposobnostmi 
vožnje,

• če se padcu ne morete izogniti, iz surf deske 
skočite v smeri na stran ali v smeri krme.

OPOZORILO!

!

Prek daljinskega upravljalnika počasi dodajte 
plin, tako da pazljivo pritisnete na sprožilec. 
Izogibajte se stanju na zadnjem delu surf 
deske (krmi): Če je krma pod vodo, lahko 
pride do motenj v povezavi z Bluetoothom.

Na surf deski zavzemite stabilen položaj 
stoje, leže ali kleče. Ne pozabite na tveganje 
možnega padca.
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UPRAVLJANJE IN VOŽNJA 06

    i
NAPOTEK!

i
NAPOTEK!

Moč potiska surf deske upravljate s daljinskim 
upravljalnikom. Bistvenega pomena za hitrost 
surf deske je tudi položaj v katerem stojite/
sedite na njej, teža voznika, valovanje in stanje 
napolnjenosti baterije.

Ko baterija surf deske doseže nizko stanje 
napolnjenosti (glejte prikaz napolnjenosti 
baterije), se moč surf deske samodejno zniža in 
LED-dioda na daljinskem upravljalniku utripa 
izmenjujoče zeleno in rdeče. V tem primeru se 
vrnite nazaj na obalo.

Surf deska nima aktivne zavore. Če ne uporabljate ročice za 
plin, jo bo zaustavljal upor vode.

Surf desko krmilite s prenosom teže. Pri tem se bo surf 
deska premikala v smeri na desno, če boste težo prenesli na 
desno in v smeri na levo, če boste težo prenesli na levo.
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06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

    Materialna škoda zaradi nepravilne uporabe. 
Umazana voda, pesek in drugi predmeti 
povzročajo visoko stopnjo obrabe, lahko pa 
povzročijo tudi poškodbo pogona. Zato:
• deske nikoli ne zaženite v plitvih vodah in se 

izogibajte močno onesnaženim vodam (npr. 
pesek, kamni, les, alge ipd.),

• bodite vedno pozorni na nenavadne vibracije ali 
spremembe zvoka med delovanjem pogona; po 
potrebi se zaustavite,

• če med vožnjo naenkrat pride do izgube moči 
zaustavite, in na kopnem preverite stanje surf 
deske,

• redno preverjajte stanje celotnega pogona.

Materialna škoda zaradi nepravilne uporabe.
LED-prikazovalnik baterije in daljinskega 
upravljalnika med vožnjo prikazuje stanje 
napolnjenosti kot tudi opozorila oz. stanja 
napak. Neupoštevanje teh signalov lahko 
povzroči škodo na surf deski ali bateriji. Zato:
• Bodite med vožnjo pozorni na prikaz na bateriji 

in daljinskem upravljalniku. Pravočasno se 
vrnite nazaj na obalo.

• Če želite, da baterija, ki jo lahko zamenjate 
kar se da dolgo dela (število možnih ciklov 
polnjenja), priporočamo pazljivo ravnanje z 
desko (izogibajte se popolni izpraznitvi baterije).

!
POZOR!

!
POZOR!
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UPRAVLJANJE IN VOŽNJA 06

  

  

Materialna škoda zaradi motenega pretoka 
hladilne vode. Če je pretok hladilne vode moten, 
se lahko komponente surf deske pregrejejo. 
Zato:
• Pred vsako uporabo in redno med uporabo 

preverite pretok hladilne vode. V ta namen pred 
izstop hladilne vode na krmi surf deske podržite 
prst in na rahlo dodajte plin. Začutiti morate 
pretok vode.

• Če je pretok hladilne vode moten, nehajte 
uporabljati surf desko in vzpostavite stik s 
svojim trgovcem.

Nevarnost poškodbe zaradi padca. Zato:
• nenadno zaviranje surf deske, npr. zaradi napak 

pri upravljanju, poškodb ali prekinitve povezave 
z Bluetoothom, lahko povzroči, da padete z nje.

• ne pozabite na tveganje možnega padca.

!
POZOR!

OPOZORILO!

!
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06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

  Nevarnost poškodbe pri padcu s surf deske. 
Zato:
• se potrudite, da nadzorujete padec,
• v primeru, da uporabljate držalno vrv, ob padcu, 

izpustite daljinski upravljalnik,
• v primeru, da uporabljate daljinski upravljalnik z 

zanko okoli roke, izpustite samo sprožilec.

  Nevarnost poškodb zaradi neželenega 
ponovnega vklopa. Zato:
• šele, ko boste spet varno na surf deski, lahko 

magnet kill switch ponovno položite nanjo in 
pritisnete gumb za zagon.

1

2

3

!
PREVIDNO!

!
PREVIDNO!

Kako	se	obnašati	v	primeru	padca?
Magnet kill switch se odpne od poweboxa, kar povzroči 
nenaden izklop motorja. Surf deska se zaustavi po nekaj 
metrih. Surf deska je zdaj v načinu pripravljenosti, gumb za 
vklop sveti modro.

Za nadaljevanje poti postopajte, kot sledi:

Stopite na surf desko.

Magnet kill switch ponovno položite na 
vhod powerboxa in za 2 sekundi pritisnite 
gumb za vklop.

Gumb za vklop sveti zeleno in z vožnjo 
lahko nadaljujete.
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  Nevarnost poškodbe zaradi nepravilnega 
sestopa iz surf deske. Zato:
• iz surf deske sestopite samo, ko ta miruje; 

bodite pozorni na globino vode.

06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

1

2

3

!
PREVIDNO!

Sestopite iz deske in jo potegnite na 
obalo. Bodite pozorni, da ob tem ne 
poškodujete plavuti (po potrebi jih 
demontirajte, glejte 2. korak Izkop in 
demontaža surf deske str. 74).

Za 5 sekund pritisnite gumb za vklop 
– LED-dioda gumba za vklop bo trikrat 
utripnila in se nato ugasnila. Surf deska je 
zdaj izklopljena.

Iz powerboxa odstranite magnet kill 
switch. Surf deska se samodejno preklopi 
v način pripravljenosti, gumb za vklop 
sveti modro.

Menjava	baterije
Če želite zamenjati baterijo, ki ima nizko stanje 
napolnjenosti postopajte, kot sledi:
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I.

II.

III.

V.

UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

IV

06

4

5 Vstavite do konca napolnjeno baterijo 
(glejte Sestava surf deske str. 50 isl.). 
Tudi tukaj preverite, če so vtični kontakti 
umazani, korodirani ali poškodovani.

Baterijo varno postavite na ravno, čisto 
in suho podlago. 

Preverite, če so vtični kontakti surf 
deske in baterije umazani, korodirani in 
poškodovani.

Baterijo kar se da enakomerno izvzemite 
iz powerboxa, pazite, da je kam ne 
zataknete. Bodite pozorni na mokro 
baterijo!

Z modro spono razklopite zaskočen 
ročaj baterije. Baterija se pri tem 
samodejno privzdigne nekoliko navzgor.

Surf desko obrnite na stran, da odteče 
voda, ki se nahaja v predalu za baterijo. 
Nato surf desko postavite v izhodiščni 
položaj.

Izvlecite baterijo. Pri tem ravnajte, kot sledi:
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  Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov.
Zato:
• med vstavljanjem in odstranjevanjem plavuti 

uporabljajte rokavice in bodite previdni.

06 UPRAVLJANJE IN VOŽNJA

1 3

4

2

!
PREVIDNO!

5 Odstranite sprednjo vponko držalne vrvi na 
spodnji strani PVC-trupa.

Sprostite zatezni sistem, tako da skupaj 
stisnete ragljo in plastično ročico: povezava 
se sprosti in iz raglje lahko potegnete zobati 
jermen.

Iz PVC-trupa spustite zrak tako, da snamete 
pokrov ventila in vtisnete gumb ventila. 
Vrtenje v smeri urnega kazalca lahko gumb 
ventila zaklene v vtisnjeno lego.

Demontirajte plavuti. To naredite tako, da 
zadnji konec plavuti potiskate v smeri naprej 
tako dolgo, da se sprostijo iz držala.

Sledite korakom iz 1 do 4 iz poglavja 
Menjava baterije (str. 72).

Izklop	in	demontaža	surf	deske
Za izklop surf deske, postopajte, kot sledi:
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  Boljšo velikost zapakiranega paketa dosežete 
tako, da aktivno izčrpate zrak iz PVC-trupa. V ta 
namen lahko uporabite dobavljeno črpalko.

UPRAVLJANJE IN VOŽNJA 06

6 7

i
NAPOTEK!

Opravite v 7. poglavju opisane korake 
čiščenja in nege surf deske.

Powerbox v smeri nazaj potegnite iz 
PVC-trupa.



76



77

VZDRŽEVANJE 07
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Nevarnost zaradi nepravilne uporabe. Zato:
• pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem 

izvlecite magnet kill switch in izvzemite 
baterijo.

Vizualni pregled baterije

Naloga Interval	vzdrževanja Napotek

07  VZDRŽEVANJE
Vzdrževalni	ukrepi,	ki	jih	mora	opraviti	uporabnik
Če odkrijete poškodbe ali tehnične težave pred ponovno 
uporabo surf deske stopite v stik s svojim trgovcem.

OPOZORILO!

!

Vizualni pregled surf deske 
in vseh priključnih delov

Pred vsako uporabo
Po vsaki uporabi

Pred vsako uporabo
Po vsaki uporabi

Še posebej bodite pozorni na poškodbe in korozijo: 
• ohišja,
• napajalnega vtiča,
• ventila za izravnano tlaka.

Vizualni pregled na poškodbe in korozijo: 
• daljinskega upravljalnika vklj. z držalno vrvjo,
• powerboxa vklj. z ventili za izravnano tlaka, drsnih 
obročev za zaklep baterije in tesnil poplavne vode,
• polnilnik vklj. z vtičem, kablom in držalom za polnilnik.
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VZDRŽEVANJE 07

Lega izstopa hladilne vode

Lega ventilov za izravnavo tlakaLega tesnila poplavne vode na napajalnem vtiču



80

07 VZDRŽEVANJE
Naloga Interval	vzdrževanja Napotek

Vizualni pregled na poškodbe in korozijo:

Očistite in ustrezno 
vzdržujte vtič za napajanje 
baterije in surf deske

Surf desko in vse priključne 
dele očistite s sladko vodo

Hladilni sistem sperite s 
sladko vodo

Vizualni pregled surf deske 
in vseh priključnih delov

Po vsaki uporabi

Pred prvo uporabo
Po vsaki uporabi

Pred vsako uporabo
Po vsaki uporabi

Po vsaki uporabi

Operite z najmanj 2 l sladke vode (izstop hladilne vode). Po 
potrebi uporabite komplet za spiranje, ki je v obsegu dobave.

S sladko vodo temeljito očistite powerbox, PVC-trup, baterijo, 
daljinski upravljalnik, plavuti, magnet kill switch, držalno vrv.

Napajalni vtič temeljito sperite s sladko vodo in počakajte, 
da se posuši. Ko je vse suho lahko nanesete razpršilo za 
kontakte. Priporočilo: Kontakt Chemie - Kontakt 61

• vzmetnega zapirala vklj. s 
kovicami,
• PVC-trupa vklj. z lepljenji in 
ventilom,
• pogona surf deske vklj. z 
rotorjem,

• Pas z magnetom kill switch
• Brezhiben pretok vode za 
hlajenje (prim. str. 69).
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VZDRŽEVANJE 07

Naloga Interval	vzdrževanja Napotek

Prvi pregled Po 150 obratovalnih urah Mora opraviti 
trgovec

Materialna škoda zaradi nepravilnega čiščenja.
Zato:
• izdelka ne čistite z visokotlačnim čistilnikom,
• ko čistite vtič na surf deski in baterijo, se nikoli 

ne dotikajte vtičnih kontaktov,
• za vtiče uporabljajte izključno čistilne krtače, ki 

so skladne z ESD,
 surf deske nikoli ne čistite s sredstvi, ki 

vsebujejo kisline, razredčila, olja ali agresivna 
čistilna sredstva,

• takoj po uporabi, surf desko očistite vseh 
ostankov slane vode,

• če so na rotorju prisotni tujki , vzpostavite 
stik s svojim trgovcem, če se slednjih ne da 
odstraniti s spiranjem.

!
POZOR!

Vzdrževalni	ukrepi,	ki	jih	mora	opraviti	trgovec	oz.	
proizvajalec

  Poleg predpisanih vzdrževalnih intervalov po 
50 obratovalnih urah oz. 100 ciklih baterije, 
priporočamo hiter pregled. Za podrobnejše 
informacije, prosimo, stopite v stik z vašim 
trgovcem.

i
NAPOTEK!

Letni pregled Po 12 mesecih oz. po 300 
delovnih urah, odvisno od 
tega, kaj se prej zgodi. 

Mora opraviti 
proizvajalec 
ali certificiran 
servisni partner
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MOTNJE 08
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Če motenj ne gre odpraviti z ukrepi predlagane pomoči 
spodaj, vzpostavite stik z vašim trgovcem izdelkov 
Lampuga. Ne izvajajte nobenih samovoljnih popravil na 
napravi. Ob neupoštevanju izgubite pravico do garancije in 
garancijskega zahtevka.

Smrtna nevarnost zaradi napačne uporabe, 
odprave motenj ali vzdrževanju gibljivih delov. 
Zato:
• pred vsakim čiščenjem, odpravi motenj ali 

vzdrževanjem gibljivih delov izvlecite magnet 
kill switch in iz surf deske izvzemite baterijo,

• če pride med vožnjo surfa do motnje zaradi 
tujkov, ki so v vodi, morate izvleči magnet kill 
switch in odveslati do najbližje obale. Tam lahko 
po odstranitvi baterije sanirate motnjo.

08  MOTNJE

NEVARNOST!

!

  Nujno upoštevajte varnostna navodila in 
opozorila, opisana v teh navodilih za uporabo. i

NAPOTEK!
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a) Daljinski upravljalnik ni bil povezan z surf desko.
b) Krma surf deske je pod vodo: prekinjena je radijska 
povezava med surf desko in daljinskim upravljalnikom.

Napaka V celoti izklopite surf desko (za 5 sekund pritisnite gumb za 
vklop) in jo ponovno vklopite. Na kopnem preverite, če so 
vtiči čisti in suhi.

Možni	vzroki Odpravljanje	motenj

Gumb za vklop sveti zeleno, kontrolna lučka daljinskega upravljalnika sveti rdeče, surf deska se ne odziva na ukaz daljinskega upravljalnika.

Gumb za vklop sveti zeleno, kontrolna lučka daljinskega upravljalnika sveti zeleno, surf deska se ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika.

MOTNJE 08

a) Povežite daljinski upravljalnik s surf desko. 
Glejte str. 62.
b) V stoječem položaju se premaknite malo naprej po 
surf deski. Pri voznikih, ki so težji lahko pomaga zagon iz 
sedečega položaja.
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08  MOTNJE

Možni	vzroki Odpravljanje	motenj

Gumb za vklop sveti modro; po tem ko ste za 2 sekundi pritisnili gumb za vklop, se barva gumba za vklop ne spremeni 
v zeleno

Gumb za vklop sveti modro, magnet kill switch je nameščen, kontrolna lučka daljinskega upravljalnika izmenjujoče utripa 
zeleno in rdeče, po tem ko ste za 2 sekundi pritisnili gumb za vklop, se barva gumba za vklop ne spremeni v zeleno.

a) Magnet kill switch ni nameščen

Sistem prepozna povečanje vlage, izklop izdelek zaščiti pred 
mogočimi poškodbami.

Izklop lahko sprožijo tudi ekstremna temperaturna nihanja.

a) Magnet kill switch položite na za to predviden vhod 
powerboxa.

Če surf deske tudi v popolnoma ohlajenem in suhem stanju 
več ne morete preklopiti v način vožnja, lahko pomaga 
zamenjava sušilnega vložka. Za podrobnosti se obrnite na 
vašega trgovca.

Upoštevajte vzdrževalne ukrepe in vzdrževalne intervale 
(glejte poglavje 7).

b) Napaka b) V celoti izklopite surf desko (za 5 sekund pritisnite gumb 
za vklop) in jo ponovno vklopite.
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Kontrolna lučka daljinskega upravljalnika izmenjujoče utripa zeleno in rdeče, surf deska se premika z zmanjšano 
hitrostjo

a) Nizko stanje napolnjenosti baterije surf deske

b) Nadtemperatura pogonske enote
c) Povišana temperatura baterije

d) Napaka

Odpeljite se neposredno nazaj na obalo
a) Ob nizkem stanju napolnjenosti (prepoznate po letvici 
LED), napolnite baterijo.
b) Počakajte, da se surf deska ohladi.
c) Temperatura baterije se le počasi znižuje. Če je mogoče, 
si vzemite odmor ali zamenjajte baterijo, da jo boste 
ohranili dlje časa.
d) Če napaka delovanja ni sanirana z ohlajevanjem in 
polnjenjem, stopite v stik svojim trgovcem.

MOTNJE 08
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Možni	vzroki Odpravljanje	motenj

Gumb za vklop sveti rdeče

a) Napaka baterije

b) Pregrevanje baterije

c) Zelo nizko stanje napolnjenosti baterije

a) Surf desko v celoti izklopite (za 5 sekund pritisnite gumb 
za vklop) in ponovno vklopite.
b) Počakajte, da se baterija na prostem popolnoma posuši – 
vendar, pozor! Ohišje je lahko zelo vroče. 

c) Baterijo polnite pod nadzorom. Če se postopek polnjenja 
ne začne samodejno, pritisnite gumb za vklop. Če napake 
tako ne odpravite, baterije več ne uporabljajte. Obrnite 
se na svojega trgovca! Iz varnostnih razlogov skladiščite 
baterijo na prostem (nedostopno ljudem, pod streho, 
z varnostno razdaljo 2,5 m do gorljivih materialov in 
zaščiteno pred neposrednim vplivom sončnih žarkov).

08  MOTNJE
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a) Nizko stanje napolnjenosti baterije
b) Tujek (npr. alge) na rotorju

c) Rotor je poškodovan (poškodovali so ga npr. prodniki)

a) Napolnite baterijo.
b) Izklopite baterijo, odstranite magnet kill switch. Šele nato 
očistite rotor!
c) Obrnite se na vašega prodajalca.

Možni	vzroki Odpravljanje	motenj

Izguba moči

MOTNJE 08
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08  MOTNJE

a) Daljinski upravljalnik je napačno umerjen

b) Daljinski upravljalnik je v okvari

Daljinski upravljalnik ni povezan z surf desko Preverite, ali je surf deska vklopljena. Izvedite postopek 
povezovanja.

a) Obrnite se na vašega trgovca. Ta lahko opravi umerjanje 
daljinskega upravljalnika.
b) Obrnite se na vašega trgovca.

Kontrolna lučka daljinskega upravljalnika sveti rdeče

Motor se vrti, kljub temu da sprožilec ni pritisnjen

a) Trajanje polnjenja daljinska upravljalnika je bilo prekratko

b) Okvara daljinskega upravljalnika oz. LED-diod/-e

a) Napolnite daljinski upravljalnik. Kontrolna lučka na 
polnilniku posveti šele čez nekaj časa.
b) Obrnite se na vašega trgovca.

Možni	vzroki Odpravljanje	motenj

Daljinskega upravljalnika ni mogoče vklopiti
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09  IZJAVA O SKLADNOSTI

1/2

Original 

EG-/EU-Konformitätserklärung 
EC-Declaration of Conformity 

Der Hersteller Lampuga GmbH  The manufacturer Lampuga GmbH 
Werkstraße 11  Werkstraße 11 
D-76437 Rastatt 76437 Rastatt, Germany 

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt / herewith declares, that the product 

Produkttyp / product type: Jetboard 
Modellbezeichnung / model description: Lampuga AIR 
Seriennummer(n) / serial number(s): Powerbox 2000300 - 24009999 
Seriennummer(n) / serial number(s): RC RC2000300 - RC24009999 
Baujahr / year of construction:  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 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 

__________ 

Nicolai Weisenburger, Geschäftsführer 
Ort, Datum Name, Funktion des Unterzeichners im Unternehmen Unterschrift 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 09

2/2

Original 

EG-/EU-Konformitätserklärung 
EC-Declaration of Conformity 

Der Hersteller Lampuga GmbH  The manufacturer Lampuga GmbH 
Werkstraße 11  Werkstraße 11 
D-76437 Rastatt 76437 Rastatt, Germany 

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt / herewith declares, that the product 

Produkttyp / product type: Jetboard 
Modellbezeichnung / model description: Lampuga AIR 
Seriennummer(n) / serial number(s): Powerbox 2000300 - 24009999 
Seriennummer(n) / serial number(s): RC RC2000300 - RC24009999 
Baujahr / year of construction:  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 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 

__________ 

Nicolai Weisenburger, Geschäftsführer 
Ort, Datum Name, Funktion des Unterzeichners im Unternehmen Unterschrift 
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KAZALO
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KAZALO

A
Avtorske pravice  13
B
Baterija  39

Izklop  39, 72
Menjava  72
Montaža  55
Naloži  42
Nega in čiščenje  40
Odlaganje med odpadke  13
Temperatura  45
Transport  45
Vklop  39, 59, 65

D
Daljinski upravljalnik  46, 53, 61

LED-signali  63
Naloži  46
Polnil kabel USB  46, 48
Povezava Bluetooth  66

Povezava/pairing  61
Temperatura  49
Zapestnica  53

Demontaža  74
Držalna vrv  53
E
Električna ogroženost  19
G
Garancija  12
I
Izjava o skladnosti  94
Izpiranje  80
Izstop hladilne vode  69, 79
J
Jamstvo  10
K
Komponente  34, 35
L
Letni pregled  81
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KAZALO

M
Magnet  60, 64
Magnet kill switch  60, 64, 70
Motnje  84
N
Nadomestni deli  20
Namenska uporaba  16
Negovalna sredstva  81
O
Obseg dobave in pribor  36, 37
Odgovornost uporabnika  18
Odlaganje med odpadke  13
Opozorila  19, 20
P
Pas/držalna vrv  53
Plavuti  54

Montaža  54
Odstranitev  74

Podpora  10

Polnilnik
Baterija  43
Daljinski upravljalnik  37, 46, 48

Popravila  13
Postopek polnjenja  42
Prvi pregled  81
R
Razlaga simbolov  11, 12
Rotor/pogon  68, 81
S
Serijske številke  38, 39
Sestava

Baterija  55
Pas/držalna vrv  53
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KAZALO

Plavuti  54
Polnjenje z zrakom  50
Zračni tlak  51

Služba za pomoč strankam  13
Splošno  10
Stanje napolnjenosti  42
T
Tehnični podatki  24

Baterija  26
Daljinski upravljalnik  27
Polnilnik  26
Surf deska  24, 25

Tesnilo poplavne vode  79
Tipska ploščica  38, 39
Transport  30
V
Varnost  16
Ventil

Napihljiv trup  50, 74

Ventili za izravnavo tlaka  79
Ventili za izravnavo tlaka  79
Vklop  59
Vožnja  64

Nadzor/krmiljenje  67
Padec  70
Pospeševanje  66
Težišče telesa  53, 66
Zaviranje  67

Vponka  53
Vreme  18
Vzdrževanje/nega  78

Izstop hladilne vode  79
Letni pregled  81
Negovalna sredstva  81
Prvi pregled  81
Rotor  
Tesnilo poplavne vode  79
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KAZALO

Z
Zapestnica  53
Zaščitna oprema  18
Zatezni sistem  52, 74
Zaviranje  67
Zračni tlak  51
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© Lampuga GmbH
Werkstrasse 11
76437 Rastatt
Nemčija
Telefon: +49 721 61935 600
E-pošta: info@lampuga.com
Spletni naslov: www.lampuga.com

Stanje informacij: 14. 07. 2020


