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SUP Paddleboard Sæt
Til begyndere og letøvede

 INSTRUKTION DK

INDHOLDSFORTEGNELSE:
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Brugervejledning / Personlig sikkerhed .................................  s. 3

Oppustning af SUP ...............................................................  s. 5

Montering af finne .................................................................  s. 5

Montering af ankelrem ..........................................................  s. 5

Samling af paddel .................................................................  s. 6

HELP signalflag ....................................................................  s. 6
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Reparation:
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https://ronald.dk/wp-content/uploads/2021/03/SUP_Manual-1.mp4
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SUP Paddleboard Sæt

•  Sikkerhedsline med dobbelt swing 
 Længde: 270 cm

•  Monterbar finne
 Materiale: Nylon

•  Praktisk rygsæk hvor hele sættet 
kan transporteres og opbevares

•  Justerbar paddel
 155 – 210 cm
 Vægt: 880 g. 
 Materiale: Aluminium, Nylon

•  Pumpe med trykmåler
 Kapacitet: 2 Liter
 Max PSI: 12-15

•  Reparationssæt

• HELP Signalflag

•  Instruktion

Imported by and produced for:  
Ronald A/S, Bomhusvej 20, DK-2100 Copenhagen, + 45 39252655, mail@ronald.dk.  PO81116

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Vægt: 11 kg.
Max belastning: 120 kg.
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SUP Paddleboard Sæt
Til begyndere og letøvede

BRUGERVEJLEDNING / PERSONLIG SIKKERHED

ADVARSEL: Læs og forstå alle instruktioner. 
Hvis man ikke overholder alle nedenstående instruktioner, 
kan det resultere i alvorlig personskade.

PAS PÅ: Lad ikke personer bruge eller samle dette SUP-bræt, før de 
har læst denne vejledning og fået indgående forståelse for, hvordan 
SUP-brættet fungerer.

ADVARSEL: Advarsler, foranstaltninger og instruktioner angivet 
i denne brugervejledning kan ikke dække alle mulige forhold eller 
situationer, der måtte forekomme. Brugeren skal forstå, at sund fornuft 
og forsigtighed er faktorer, der ikke kan indbygges i dette produkt, men 
skal udøves af brugeren.
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BRUGERVEJLEDNING / PERSONLIG SIKKERHED 
•  Stand-up paddle boarding er en farlig sport. Brug af dette produkt vil udsætte brugeren for uforudsete 

risici og farer. 
•  Man bør ALTID udøve ekstrem forsigtighed, ved brug af dette produkt. Hvis man opfører sig uforsigtigt 

eller bruger produktet forkert, kan det resultere i alvorlig personskade eller død. 
•  Tal med din læge, før du bruger et SUP-bræt. Brug kun dette produkt, hvis du har et godt fysisk helbred. 
•  Brugere af dette bræt, skal kunne svømme. 
•  Medbring altid din telefon i en vandtæt drybag.
•  Fortæl andre, hvor du padler ud fra og hvornår du forventer at være tilbage.
•  Husk fornuftig påklædning og forplejning: våddragt, trøje, kasket/hat, vand, energibar, solcreme etc. 
•  Vælg våddragt der passer til formålet og vejrforholdene. Eksempelvis kan en for tyk våddragt medføre 

dehydrering i varmt vejr. 
•  Overskrid IKKE SUP-brættets vægtkapacitet på 120 kg. Korrekt vægtfordeling er nødvendigt, for at 

sikre korrekt balance og præstation. 
•  Brugere er ansvarlige for deres egen og andres sikkerhed, når de bruger dette produkt. 
•  Tjek lokale og nationale love og vedtægter for tilladelser.
•  Brugere af dette produkt, skal være fyldt 15 år. 
•  Brug IKKE dette produkt under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin. 
•	 	Brug	ikke	dette	produkt	i	nærheden	af	anden	bådtrafik,	eller	vandfartøjer.	
•  Søfartsstyrelsen har besluttet, at ethvert SUP-bræt anses for at være et vandfartøj. 
	 	Dermed	skal	du,	når	du	færdes	i	vandløb,	søer,	floder,	bugter	osv.,	have	en	CE-godkendt	 

redningsvest ombord på dit SUP-bræt til hver passager. 
  Hvis du ikke har en redningsvest ombord, kan du blive tildelt en bøde. 
  Desuden skal du ALTID BÆRE EN REDNINGSVEST, NÅR DU ER I ELLER I NÆRHEDEN AF 

VAND, ISÆR HVIS DU SURFER ELLER SUP-SURFER.
•  Dette er ikke redningsudstyr
•	 	Før	man	bruger	produktet,	bør	man	få	undervisning	af	en	certificeret	underviser.	
•  Man skal altid bruge en ankelrem. 
•  Tjek ankelremmen efter hver brug. Udskiftes hvis den viser tegn på slid. 
•  Nybegyndere bør padle sammen med en erfaren person.

VIND-, VEJRFORHOLD OG PLACERING 
•  Overhold myndighedernes regler og forskrifter ved brug af dette produkt.
•  Tjek de aktuelle vind- og vejrforhold inden du padler ud. 
•  Sørg for tjekke vind og vejrforhold for hele det tidsrum du forventer at være ude
•  Brug ikke dette produkt ved fralandsvind. 
•  Brug ikke dette produkt ved vindforhold på mere end 5 m/s.  

Blæsende vejrforhold kan resultere i alvorlig personskade eller død. 
•  Man bør udvise forsigtighed, når man bærer dette produkt. Hvis man bærer brættet i blæsevejr,  

kan det resultere i alvorlige skader på brugeren og andre i nærheden. 
•  Brug ikke dette produkt i tordenvejr. 
•  Tjek havbunden for sten før du rejser dig på brættet. 
•  Rejs dig aldrig på brættet i nærheden af store sten.
•  Brug ikke dette produkt ved forhold, der overstiger brugerens evner (som f.eks., men ikke begrænset 

til, store bølger, understrøm, stærk strøm eller strømfald). 
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MONTERING AF FINNE AFMONTERING AF FINNE

ADVARSEL: BRUG IKKE EN LUFTKOMPRESSOR. Det vil beskadige brættet. 
Det maksimale lufttryk for dette produkt er 15 psi PUMP IKKE TIL OVER 15 PSI. 

OPPUSTNING AF SUP 
VIGTIGT: Hvis du oplever at boardet er utæt omkring ventilen, så kan dette let løses ved at stramme 
ventilen. Stramning af ventil er meget simpelt og kan gøres med den medfølgende ventilstrammer som 
du	finder	i	den	orange	beholder.	Læs	mere	om	stramning	af	ventil	på	side	8	i	manualen.

1.	 	Vælg	en	jævn	overflade,	hvor	du	kan	samle	dit	bræt.	
2.  Tag brættet ud af rygsækken og rul det ud. 
3.  Sørg for at ventilhovedet er i høj position ved oppustning. Ventilhovedets position justeres  

mellem høj og lav ved tryk
4.  Tilslut trykmåleren til slangen og tilslut derefter trykmåleren til pumpen. 
5.  Tilslut den anden ende af slangen til ventilen på bagenden af brættet som vist på illustrationen. 
6.  Placer pumpen på et hårdt, jævnt underlag og begynd at pumpe. Den første gang du pumper luft i 

SUP’en, vil det være lidt vanskeligere end ved efterfølgende oppustninger.
7.  Sørg for, at du holder dine hænder mod midten af pumpens håndtag, når du pumper, og placer dine 

fødder stabilt på pumpens fodstøtte. 
8.  Pumpetiden varierer afhængigt af brugeren, men det tager normalt 3 til 6 minutter. 
Vi anbefaler, at man bruger brættet med et lufttryk på mellem 12 og 15 psi. 15 psi giver den bedste 
præstation. De sidste par psi er afgørende for at få dit bræt til at præstere maksimalt. 

MONTERING AF FINNE 
Vend	brættet,	så	åbningen	til	finnen	vender	opad.	Skub	finnen	ind	i	åbningen	hele	vejen	til	enden.	
Tag	derefter	låsepinden	og	skub	den	som	vist	nedenfor	gennem	siden	af	åbningen,	gennem	finnen	
og derefter gennem den anden side af åbningen.

MONTERING AF ANKELREM
Der medfølger en ankelrem, der skal bruges. Der er monteret en  
ring på bagenden af brættet. Bind remmen fast på ringen.
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Udlukning af luft
Lav position

Oppustning
Høj position

SAMLING AF PADDEL
1.  For at forberede teleskop-padlen til brug, skal du løsne ved at dreje midtergrebet mod uret. 
2.  Træk padlen ud til den ønskede længde og drej med uret, for at fastgøre.  

Pas på med overspænde da dette vil ødelægge gevindet.

HELP SIGNALFLAG       
Dette	board	leveres	med	HELP	signalflag.	Bemærk	at	flaget	kun	må	bruges	i	nødsituationer.	
HELP	signalflaget	er	lavet	i	kraftig	rød	farve	hvilket	øger	chancen	for	at	se	og	lokalisere	boardet	fra	luften.
Flaget er fastgjort til en pose så det let kan trækkes ud og fastgøres med den medfølgende karabinhage.
Det	anbefales	at	posen	med	HELP	signalflag	altid	er	monteret	på	boardet	så	det	det	kan	trækkes	ud	i	
tilfælde af en nødsituation.

MONTERING OG ANVENDELSE
1.	 	Noter	dit	navn	og	telefonnummer	på	flaget.	Det	er	vigtigt	at	du	bruger	permanent	marker	tusch	så	

teksten ikke går af når den udsættes for vand.
2.  Inden du padler ud, monteres posens karabinhager på de øverste ”D” metalringe på boardets cargo 

straps. Sørg for at posen vender korrekt ved montering. Teksten på posen skal kunne læses når du 
står oprejst på boardet og ser fremad.

3.	 	I	nødsituation	lynes	posen	op	og	flaget	trækkes	ud.	Spidsen	af	flaget	monteres	på	boardets	håndtag	
med den medfølgende karabinhage. 

UDLUKNING AF LUFT 
1. Rengør og kontroller både bræt og tilbehør. 
   Sørg for, at brættet er helt tørt, før det pakkes væk. Sørg for, at der ikke er sand eller grus inde i  

brættet eller mellem skroget og de indvendige kamre. 
  Det kan resultere i slid eller endda punktering under opbevaring af brættet. 
2.	 	Når	du	er	klar	til	at	lukke	luften	ud	af	dit	SUP-bræt,	skal	du	fjerne	finnen	og	skrue	ventildækslet	af,	

hvorefter du forsigtigt skubber ventilhovedet i midten ned. 
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3.  Når hovedparten af trykket er aftaget, Kan du begynde at rulle boardet sammen mens den   
sidst luft presses ud. 

4.	 	Start	fra	toppen	og	rul	brættet	sammen	med	overflademåtten	på	indersiden,	hvorved	finnerne	 
vil være på ydersiden. 

	 	Denne	rulleretning	forhindrer	beskadigelse	af	den	fleksible	overflademåtte	af	EVA	kompositmateriale.	
5.  Når brættet er rullet sammen, placeres det i rygsækken. 

BEMÆRK: Hvis du lader dit bræt ligge ude i solen, bør du tjekke trykket og lukke lidt luft ud. Der 
kan blive for højt lufttryk i brættet, hvorved materialet kan blive strakt. Den omgivende temperatur 
påvirker kamrets indvendige tryk; en variation på 1° C forårsager en variation i det indvendige tryk 
på +/- 0,06 psi (4 mbar).

REPARATION 

Reparation af små huller: 
Der følger et reparationssæt med til brættet. Det indeholder reparationsstof, lim, handsker 
og en ventilnøgle. 
For at foretage en reparation, følges disse trin: 

1.  Klip din lap til, så den dækker 5 cm ud over alle kanter af riften. Afrund hjørnerne af lappen.  
Der	er	større	sandsynlighed	for,	at	firkantede	hjørner	hænger	fast	og	fører	til,	at	lappen	løsner	sig.

2.	 	Tegn	omridset	af	lappen,	på	den	beskadigede	overflade	med	en	blyant.	
3.	 	Rengør	overfladerne	og	tag	handskerne	på.	
4.	 	Påfør	to	jævne,	tynde	lag	af	den	medfølgende	lim	på	begge	overflader.	Lad	limen	tørre	i	 

5-10 minutter, så den er ”klæbrig”, men ikke våd. 
5.	 	Når	begge	overflader	stadig	er	klæbrige,	er	du	klar	til	at	putte	lappen	på.	
6.	 	Limen	er	kontaktlim,	så	når	overfladerne	rører	hinanden,	kan	du	ikke	justere	lappens	placering,	 

derfor	bør	du	vurdere	placeringen	nøje,	før	du	klæber	de	to	overflader	sammen.	
7.	 	”Rul”	lappen	på	brættets	overflade,	så	der	ikke	bliver	fanget	luft	under	lappen.	
8.	 	Kør	grundigt	hen	over	lappens	overflade,	med	en	kagerulle,	kanten	af	ventilnøglen	eller	et	andet	 

instrument, så der påføres pres og sikres solid vedhæftning. 
9.  Fuldstændig hærdning af limen tager ca. 24 timer. Der må ikke fyldes luft i kammeret, før den tid er gået.

ADVARSEL: 
•  Udfør alle reparationer i et godt ventileret område. 
•  Undgå at inhalere giftige dampe. 
•  Undgå at komme i kontakt med limen. 
•  Hold alle reparationsmaterialer (lim, opløsningsmidler osv.) uden for børns rækkevidde.
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Du skal fjerne ventilen og rengøre den.
•  Skru låget af ventilen
•  Find ventilstrammeren i den orange beholder
•  Fastgør ventilstrammeren i ventilen
•  Drej herefter ventilstrammeren mod uret indtil ventilen er løsnet 

og kan tages af 

Tjek om der er sand, snavs eller lignende som forhindrer ventilen 
i at lukke tæt og fjern dette. Det kan være der sidder nogle tråde 
(dropstitch) i vejen som forhindrer ventilen i at slutte tæt, disse tråde 
kan klippes væk med saks

Når ventilen er rengjort skrues den fast igen (med uret) til den er 
stram og du møder modstand.

VIGTIGT: Stram ikke ventilen for meget da dette vil ødelægge 
den. Læg ikke alle dine kræfter i!

MED URET

MOD URET

Stramning af ventil
UTÆTHED OMKRING VENTIL – INGEN PANIK! DETTE KAN LET LØSES
Hvis du kan høre eller se at der siver luft ud omkring ventilen i dit SUP board skal du ikke gå i panik. 
Dette kan meget let løses ved at stramme ventilen.

Bemærk at det er helt normalt at ventilen løsner sig og jævnligt skal strammes. Dette skyldes blandt 
andet at pumpen typisk vil dreje/løsne ventilen når den fjernes fra ventilen. En anden årsag til at ventilen 
løsner sig kan være varmepåvirkninger der gør at boardet udvider sig lidt.

Hvordan strammer jeg ventilen i mit SUP board?
•  Skru låget af ventilen
•  Find ventilstrammeren i den orange beholder
•  Fastgør ventilstrammeren i ventilen
•  Drej herefter ventilstrammeren med uret indtil ventilen er stram 

og du møder modstand. 

VIGTIGT: Stram ikke ventilen for meget da dette vil ødelægge den. Læg ikke alle dine kræfter i!

TIPS
•  Strammes ventilen mens boardet er oppustet vil du kunne høre og mærke når luften stopper med at 

sive og ventilen er strammet
•  Hvis du oplever at ventilen bliver ved med at dreje rundt uden at du møder modstand, er det fordi  

ventilens inderste del drejer med rundt. I så fald kan du lukke luften ud af boardet, lægge boardet  
om på siden og gennem boardet prøve at holde ventilens inderste del i spænd samtidig med at du 
strammer med ventilnøglen. Brug evt. knæet til at holde ligge pres på ventilens inderste del.

MIN VENTIL ER STADIG UTÆT EFTER DEN ER STRAMMET, HVAD GØR JEG SÅ?


