
Инструкция за ползване на уейкборд - Ръководство за употреба
ВНИМАНИЕ! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Като всеки друг екстремен спорт, водните спортове могат да бъдат опасни по отношение на физическото ви състояние. Потребителите на този продукт трябва да 
знаят, че практикуването му крие рискове за живота! Съществува опасност за вас и околните от сериозни наранявания и дори смърт, включително и от удавяне. Тези 
инструкции са с цел да ви помогнат при практикуването и ще намалят рисковете, но не покриват всички случаи на риск или опасност. За да увеличите удоволствието 
от спорта и да намалите рисковете за здравето, използвайте здравия разум и следвате тези насоки. За по-голяма безопасност, моля прочетете внимателно упътването и 
следвайте стриктно всички инструкции за сглобяване и безопасност. Неспазването им може да доведе до опасни ситуации за вас и за околните.

 Този уейкборд е предназначен за възрастни, които могат да плуват и може да бъде ползван само върху спокойна вода, в близост до брега.
 Този уейкборд не е предназначен за деца, съществува риск от нараняване и удавяне!
 Въпреки, че има положителна плаваемост, дъската не може да ви предпази от удавяне, особено, когато сте в безсъзнание!
 Оборудването не трябва да се използва самостоятелно от лица с ограничени физически, сетивни или душевни способности, с недостатъчен опит и/или 

недостатъчни познания и тегло над 150кг.
 Никога не практикувайте сред хора (особено плувци и туристи)! Никога в гръмотевични бури, светкавица или бурни ветрове! Никога около плавателни 

съдове, рифове или други опасности! Никога не практикувайте под въздействието на алкохол или наркотици!
 Използвайте само, ако сте били правилно инструктирани. Препоръчва се ползването на продукта да се извършва в охранявани райони за водни спортове 

или в близост до помощ, като например квалифицирани спасители или спасителни лодки. Всяко друго използване се смята за използване не по 
предназначение и производителят не отговаря за произтичащите от това щети и рискове. Рискът за това носи само потребителят. Към използването по 
предназначение принадлежи спазването на предписаните от производителя указания, условия за използване и поддръжка. Уредът може да се използва, 
поддържа и ремонтира само от обучени специалисти, които познават уреда и са инструктирани за опасностите.

 Строго се забранява поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част, освен препоръчаните от производителя! Подобни 
действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!

 Въжето трябва да бъде прикрепено към плавателния съд по правилен начин, с хардуер предназначен за теглене. Ако въжето се скъса или внезапно бъде 
освободено, то може да се върне с голяма скорост и да удари пътниците или потребителя, което може да доведе до нараняване или смърт. Предупредете 
всички пътници за опасността при откачане на въжето.

 • Когато сте в лодката, дръжте се далеч от въжето за теглене, за да избегнете нараняване. Пътниците могат да бъдат ударени или да се заплетат във въжето.
 Внимателно прегледайте елементите преди всяка употреба, при наличие на повреда не го използвайте!
 За по-добра защита се препоръчва да се използва допълнително защитно облекло като каска, протекторна жилетка или други протектори.
 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Техническо описание
Уейкборд дъската е съставена от дървена сърцевина и корпус от епоксидна смола. Оборудвана с финки от долната страна и дупки за монтаж на ботуши на горната. 
Ботушите са направени от естествена или синтетична кожа, текстил и полиуретан. Дъската се доставя в транспортен кашон. Техническите данни са написани на 
дъската. Въжето за теглене е направено от полипропилен и завършва с дръжка от EVA материя.

Инструкции за употреба
1. Извадете внимателно дъската и я обърнете с дъното надолу. Внимавайте за остри предмети, камъни или други неравности. Монтирайте подвижните финки (22) 
посредством двата винта, съдържащи се в комплекта, с полегатата част навътре. Монтирайте ботушите (16) на горната част на дъската, на нивото на раменете, 
посредством планките (26) и винтовете към тях. Ъгълът им е строго индивидуален, препоръчваме поставяне на винтовете в средната дупка. Затягате с въртеливо 
движение по посока часовниковата стрелка. Страповете и финките трябва да бъдат здраво затегнати, ако се развият по време на ползване, детайлите могат да се 
отделят от дъската и да се стигне до сериозен инцидент.
2. Пренасяте дъската до водата, без да я влачите.
3. При обуване ползвайте предвидената за това течност или сапунена вода. Стягайте връзките плътно, но не силно около глезените. Краката трябва да могат да 
излезнат от ботушите без голямо напрежение. При тръгване дръжте въжето с две ръце. Никога не се закачайте по какъвто и да е начин за въжето за теглене!
4. Разглобете по обратния ред.

Съвети за безопасност
- Винаги практикувайте със спасителна или протекторна жилетка, съответстваща с действащите стандарти, независимо от метеорологичната прогноза.
- Преди да започнете, проверете метеорологичната прогноза, това е определящ фактор при всички водни спортове.
- Осведомете се за евентуални опасности на брега и във водата. Запознайте се с рисковете, присъщи на спорта и правилното използване на оборудването.
- Не практикувайте, ако има плувци или туристи в зоната за каране. Не влизайте по-навътре отколкото може да преплувате за да се върнете.
- Осведомете се за правилата при основните маневри и сигнали.
- Дори, ако ботуша е правилно поставен, той може или не може да се освободи при падане, което може да доведе до нараняване.
- Облечете подходящо облекло (неопрен, каска, слънцезащитна блуза, жилетка и т.н), има риск от хипотермия и слънчево изгаряне. Ако е възможно, вземете 

мобилен телефон, поставен в непромокаем калъф.
- Не надценявайте вашите опит, умения и сила. Не практикувайте в плитка вода.
- Внимателно прегледайте продукта преди всяка употреба, обърнете специално внимание за разхлабени винтове и за захабявания на въжето.

Съхранение поддръжка и транспорт
Рязката промяна на температурата може да провокира промяна в налягането във вътрешният обем на дъската. При изваждане от нагрят автомобил или оставена дълго 
на слънце, предвидете време дъската да се аклиматизира (по възможност на сянка). За да подобрите температурната и устойчивостта на удар, препоръчва се 
ползването на предпазен калъф. Носете дъската, не я влачете! Транспортира се далече от остри предмети, препоръчително в калъф.
Изплаквайте оборудването с чиста вода след ползване, наличието на пясък и сол ще намали значително технологичният му живот. Можете да измиете с хладка вода и 
сапун или течен домакински препарат. Съхранявайте само след добро подсушаване, наличието на влага може да предизвика развитие на мухъл. Съхранявайте всички 
елементи на сухо, сенчесто и защитено място, далече от остри и абразивни предмети, при температура между 10°C и 30°C. Срокът на годност зависи много от начина 
на съхранение и употреба. Дори при внимателно ползване, използваните материали постепенно губят своите механични свойства. Препоръчва се замяната на дъската 
с нова, в срок до 5 години употреба, ботушите и въжето за теглене, в срок до 3 години употреба.
Внимание! Не оставяйте оборудването под директна слънчева светлина, когато не го използвате! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или 
други химикали, те могат да го повредят!
В магазин Съни Екстрийм, могат да бъдат закупени: специализирани колани за транспортиране и калъфи за цялото оборудване. Ремонтни комплекти, резервни 
винтове за финка и ботуши, неопренови костюми и блузи с UV защита, дъски и ботуши за уейкборд.

Вносител: Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com. Дистрибутор Exocet: Flying Fish, Lieu-dit Runavel, 29490 Guipavas (France), www.exocet-original.com. Дистрибутор Goya, 
MFC, KT и Quatro: 375 W Kuiaha Rd Unit #1, Haiku, HI 96708, www.goyawindsurfing.com. Дистрибутор Loftsails, Unifiber, Cross kites: Equipe Trading B.V. Phantom 14, 5126 RJ GILZE, 
Netherlands, www.unifiber.net.  Дистрибутор Jobe: Sport & Recreatie Den Bol B.V. trading, Heerewaardensestraat 30, 6624KK HEEREWAARDEN, Netherlands, www.jobesports.com. Дистрибутор 
DaSilva: DaSilvaSports Brazil, Av. dos Coqueiros 2169, Caucaia, Ceara, www.dasilvakiteboarding.com.

http://www.jobesports.com/
http://www.goyawindsurfing.com/
http://www.exocet-original.com/

