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Rączka do przenoszenia

Duża powierzchnia pokryta pianką EVA 
zapewnia przyczepność i komfort użytkowania

Zestaw- Deska Stand-Up-Paddle

Instrukcja użytkowania
(Wielofunkcyjna deska SUP)

	 Pompowane	deski	SUP	to	świetny	wybór	kiedy	mamy	ograniczoną	ładowność	transportową	
oraz	możliwości	przechowywania	podczas	wycieczek	kempingowych,	czy	wypadów	nad	wodę.	Wybór	
pompowanej	 deski	 nie	 oznacza	 rezygnacji	 z	 jakości.	 Wykorzystanie	 wysokiej	 jakości	 materiału	 i	
profesjonalny	design	zapewniają,	że	deska	jest	sztywna.	Świetna	jakość	konstrukcji	deski,	spowodowana	
użyciem	technologii	szycia	Drop	Stitch	nadaje	desce	bezkonkurencyjną	stabilność	i	sztywność,	w	kategorii	
produktów	pompowanych.
	 Ta	 instrukcja	 obsługi	 pozwoli	Wam	 korzystać	 z	 deski	 SUP	 z	 zachowaniem	 bezpieczeństwa	
i	 z	 przyjemnością.	 Znajdziecie	 tu	 szczegóły	 dotyczące	 produktu,	 akcesoria	 zawarte	 w	 zestawie	 oraz	
instrukcję	użycia.	Prosimy	o	zapoznanie	się	instrukcją	i	produktem	przed	jego	użyciem.

	 Wykorzystywanie	 produktu	 niezgodnie	 z	 przeznaczeniem	 oraz	 zaleceniami	 producenta	
spowoduje	uszkodzenie	każdego	rodzaju	deski	SUP,	bez	względu	na	wysoką	jakość	wykonania	produktu.	
Korzystanie	z	produktu	wbrew	zasadom	bezpieczeństwa	nad	wodą	 jest	wysoce	niewskazane.	Zawsze	
należy	dostosować	kierunek	i	prędkość	płynięcia	do	warunków	panujących	na	wodzie.	

	 Przy	wchodzeniu	na	deskę	SUP	należy	mieć	na	sobie	kamizelkę	ratunkową.	Należy	zauważyć,	
że	w	 niektórych	 krajach	 konieczne	 jest	 korzystanie	 z	 kamizelek	 ratunkowych	 zgodnych	 z	 przepisami	
danego	kraju.

ELEMENTY DESKI SUP

Mocowanie (4 szt) do 
zamontowania siedziska 

kajakowego

Wpuszczany zawór wysokociśnieniowy 
do szybkiego i prostego napełnienia i 

spuszczenia powietrza

Mocowanie ze stali nierdzewnej do 
zamontowania linki bezpieczeństwa 

dla użytkownika (opcjonalnie)

Mocowanie ze stali  
nierdzewnej do 
zabezpieczenia  

przenoszonych rzeczy

Zestaw 3 płetw: 
1 dużej centralnej 

i 2 mniejszych po bokach

Powierzchnia Drop Stitch 
2600 g/m2 wytrzymałych 

nitek poliestrowych
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• Deska Stand-Up-Paddle
• 3-elementowe,	aluminiowe,	regulowane	

wiosła
• Ręczna	pompka	z	ciśnieniomierzem
• Klucz	do	zaworu

• Zestaw	naprawczy
• Profesjonalna	torba	przenośna	na	deskę
• Środkowa	płetwa
• Instrukcja	użytkowania

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
Wyjmij deskę z opakowania i rozwiń ją.
	 Do	tych	czynności	wybierz	oczyszczoną	i	gładką	powierzchnię.	Rozwiń	deskę	SUP	
na	płasko,	wierzchem	do	góry.1

2
Operowanie zaworem
	 Podążaj	 za	 instrukcjami	 niżej	 by	 poprawnie	 napełniać	 deskę	 powietrzem	 i	
je	 spuszczać.	 Zawór	 do	 napełniania	 powietrza	 jest	 umieszczony	 blisko	 nosa	 deski.	 By	
napompować	deskę	upewnij	się,	że	centralny	zawór	jest	w	pozycji	„UP”	–	do	góry.	Jeśli	jest	w	
pozycji	„DOWN”,	w	dół,	naciśnij	trzpień	zaworu	do	pozycji	„UP”.

Aby	 otworzyć	 zawór	w	 celu	 spuszczenia	 powietrza	 naciśnij	w	 dół	 trzpień	 zaworu	 (nie	ma	
potrzeby	przekręcania	go).	Upewnij	się,	że	centralny	trzpień	zaworu	jest	w	pozycji	„DOWN”,	
w	dół.	
Uważaj	 by	 podczas	 spuszczania	 powietrza	 w	 okolicy	 zaworu	 nie	 było	 piasku	 bądź	
zanieczyszczeń.	Podczas	spuszczania	powietrza	małe	cząsteczki	mogą	unosić	się	w	powietrzu	
po	uwolnieniu	ciśnienia	z	deski.	
Zawsze	 zamykaj	 trzon	 zaworu	 pokrywą	 podczas	 korzystania	 z	 deski.	 Zapobiegnie	 to	
przypadkowemu	uwolnieniu	powietrza	oraz	dostaniu	się	cząsteczek	do	komór	powietrznych	
deski.
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Pompowanie deski
1.	 Odkręć	pokrywę	zaworu,	naciśnij	na	trzpień	zaworu	by	go	otworzyć	i	

pozwól	by	powietrze	napływało	naturalnie	do	środka.	By	skrócić	czas	
pompowania	naciśnij	w	dół	trzpień	zaworu	by	zamknąć	go	w	pozycji	
go	góry	(UP	Position).

2.	 Upewnij	 się,	 że	wąż	 pompy	 jest	 podłączony	 do	 zaworu	wlotowego	
pompowanej	deski.

3.	 Podłącz	 dyszę	 pompy	 do	 gniazda	wykonując	 pół	 obrotu,	 zgodnie	 z	
ruchem	wskazówek	zegara.

4.	 Wykorzystując	pompkę,	przesuwając	tłok	pompy	w	górę	i	w	dół	zacznij	
pompować	powietrze	do	deski.	Pompuj	do	momentu	kiedy	uzyskasz	
wymagane	ciśnienie.	Minimalnie ciśnienie wymagane do korzystania 
z Deski to 12 psi, natomiast maksymalne ciśnienie to 15 psi.

5.	 Po	 napompowaniu	 produktu	 upewnij	 się,	 że	 pokrywa	 zaworu	 jest	
szczelnie	zamknięta.	Tylko	prawidłowe	zamknięcie	pokrywy	zapewni	
szczelność	powietrza.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
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Instalacja płetwy
	 Dwie	 boczne	 płetwy	 są	 przymocowane	 do	 produktu.	 Po	 napompowaniu	 deski,	
wsuń	środkową	płetwę	w	jej	podstawę	i	zabezpiecz	dołączonym	do	płetwy	zaczepem.

Wskazówki dot. pompowania i środki ostrożności
• NIE	 UŻYWAJ	 kompresora	 powietrza.	 Zniszczenie	 deski	 spowodowane	 jej	

przepompowaniem	przy	użyciu	kompresora	nie	jest	objęte	gwarancją	producenta.	
• Po	dwóch	lub	trzech	dniach	od	pierwszego	napompowania	deski	ciśnienie	w	desce	może	

lekko	 spaść.	 Jest	 to	 spowodowane	 zmianą	 temperatury,	 na	 którą	materiał	 z	 którego	
deska	 jest	wykonana	 reaguje	na	 temperaturę.	W	tym	przypadku	należy	dopompować	
deskę.	

• Przed	dłuższym	korzystaniem	z	deski	napompuj	ją	24h	przed	jej	użyciem,	żeby	upewnić	
się,	 że	 powietrze	 jest	 szczelnie	 zamknięte	w	desce.	 Jeśli	 zauważasz	 stałe	 uchodzenie	
powietrza	z	deski,	zapoznaj	się	z	 instrukcją	 jak	wykrywać	przeciek	powietrza	w	sekcji	
napraw	niniejszej	instrukcji.	

• NIE	 PRZEPOMPOWUJ	 deski.	 Maksymalne	 ciśnienie	 15	 psi	 jest	 wystarczające.	
Najłatwiejszym	wskaźnikiem	dobrego	ciśnienia	w	desce	jest	opór,	wyczuwalny	po	lekkim	
naciśnięciu	na	komorę	powietrza.

• NIE	 POMPUJ	 deski	 do	wysokiego	 poziomu	 ciśnienia,	 kiedy	 planujesz	 zostawić	 ją	 na	
słońcu.	Jeśli	pozostawiasz	deskę	na	słońcu	 lub	w	otoczeniu	wysokiego	ciepła	wypuść	
z	 niej	 trochę	 powietrza.	 Ciepło	 pochodzące	 od	 słońca	 spowoduje	 wzrost	 ciśnienia	
wewnątrz	 deski.	 Podczas	 korzystania	 z	 deski,	 zimna	 woda	 może	 spowodować	 lekki	
spadek	 ciśnienia	 powietrza	 w	 komorach.	 Zalecamy	 zabieranie	 ze	 sobą	 pompki	 by	
regulować	ciśnienie	deski	zgodnie	z	warunkami	panującymi	na	zewnątrz.
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ALUMINIOWE WIOSŁA
	 Wiosło	 do	 deski	 składa	 się	 z	 3	 elementów.	 Żeby	 złożyć	 wiosło	 przytrzymaj	 przycisk	
jednocześnie	wsuwając	 poszczególne	 elementy	 do	 momentu	 kiedy	 usłyszysz	 kliknięcie.	 Górna	 część	
wiosła	jest	regulowana.	Żeby	uzyskać	odpowiednią	długość	wiosła	do	Twojego	wzrostu	zbuduj	najpierw	
wiosło	wyższe	od	Ciebie	o	15	cm.	Po	uzyskaniu	takiej	długości	wiosła	sprawdź,	czy	ta	długość	będzie	
dla	Ciebie	odpowiednia.	Dłuższe	wiosło	powoduje,	że	wiosłowanie	jest	łatwiejsze	i	płynniejsze.	Krótsze	
wiosło	sprawdzi	się	lepiej	w	wyczynowym	wiosłowaniu	lub	w	trakcie	uprawiania	intensywnego	sportu.

Jeśli	po	zamknięciu	przycisku,	okaże	się,	że	w	regulowanej	
części	pozostaje	luz,	prosimy	dokręcić	śrubkę.
Cechy wiosła:
Regulowana	długość	wiosła	165-208	cm
Unosi	się	na	wodzie
Kompaktowe	i	składane	z	3	części,	każda	po	79	cm
Lekkie	960g	
Rurki	wiosła	o	śr.	29	i	27	mm,	wykonane	ze	stopu	
6005-T6
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WYKRYWANIE UCHODZĄCEGO POWIETRZA I NAPRAWY
Wykrywanie przecieku powietrza
	 Jeśli	deska	traci	ciśnienie	i	nie	jest	to	spowodowane	niską	temperaturą,	sprawdź	czy	deska	nie	
ma	przecieku.	Zacznij	od	zaworów.	Zawór,	z	którego	uchodzi	powietrze	jest	rzadkością,	ale	jeśli	zdarzy	się,	
że	z	Twojego	zaworu	będzie	uchodziło	powietrze	w	trybie,	w	którym	nie	powinno	możemy	wysłać	Ci	nowy	
zawór.	Żeby	znaleźć	miejsce	przecieku,	polecamy	wlać	wodę	do	butelki	z	rozpylaczem,	dodać	odrobinę	
mydła,	wymieszać	mieszaninę	i	spryskać	tak	powstałą	mieszanką	okolice	zaworu.	Jeśli	w	miejscu	gdzie	
spryskałeś	zawór	zaczną	pojawiać	się	bąbelki,	sprawdź	jak	zamocowany	jest	zawór	do	powierzchni	deski	
i	 czy	wkład	 zaworu	 jest	 ciasno	przykręcony.	Jeśli	mimo	wykonania	wszystkich	 powyższych	 czynności	
problem	będzie	się	powtarzał,	zgłoś	reklamację.	Wymiana	zaworu	jest	prosta	i	może	być	wykonana	za	
pomocą	narzędzi	dołączonych	do	zaworu.
	 Jeśli	z	deski	uchodzi	powietrze,	a	zawory	działają	poprawnie.	Najprawdopodobniej	deska	ma	
niewielkie	 przebicie.	Małe	 dziurki	mogą	 być	 łatwo	 i	 skutecznie	 naprawione.	Wykorzystując	 butelkę	 z	
rozpylaczem	napełnioną	wodą	z	mydłem	rozpyl	mieszankę	i	szukaj	miejsca	na	powierzchni	deski,	gdzie	
tworzą	się	bąbelki.	Zaznacz	miejsce	przecieku	by	móc	łatwo	je	zidentyfikować	do	naprawy.	
	 Jeśli	nie	widzisz	bąbelków	powietrza,	napompuj	deskę	do	maksymalnego	ciśnienia	 i	 spróbuj	
usłyszeć	uchodzące	powietrze.	Jeśli	uda	Ci	się	zawęzić	strefę,	gdzie	powietrze	uchodzi	spróbuj	rozpylić	
na	niej	powietrze	by	zidentyfikować	miejsce	przecieku.

Zestaw naprawczy
	 Dziurki	mniejsze	niż	3	mm	mogą	być	naprawione	bez	pomocy	łatki.	Wypuść	powietrze	z	deski,	
oczyść	 i	wysusz	 powierzchnię,	 którą	 będziesz	 naprawiał.	 Nanieś	 niewielką	 ilość	 kleju	 odpowiedniego	
do	 powierzchni	 z	 PVC	 (nie	 jest	 elementem	 zestawu	 naprawczego)	 by	 przykryć	 dziurę	 i	 pozostaw	 do	
wyschnięcia	przez	12	godzin.	
	 Jeśli	dziurka	jest	nierównomierna,	bądź	większa	niż	3	mm,	użyj	łatek	w	zestawie	naprawczym	
dołączonym	do	deski.	Wypuść	powietrze	z	deski,	rozłóż	ją	na	płasko	i	poczekaj	aż	wyschnie.	Przygotuj	
łatkę,	która	będzie	większa	niż	rozdarcie	o	5	cm	z	każdej	jego	strony.	Przemyj	alkoholem	miejsce	naprawy.	
Nałóż	3	warstwy	kleju	odpowiedniego	do	powierzchni	z	PVC	(nie	jest	elementem	zestawu	naprawczego)	
na	łatkę,	odczekując	5	minut	między	nakładaniem	kolejnych	warstw.	Przyłóż	łatkę	klejem	do	powierzchni	
deski.	Klej	zwiąże	się	szybko,	dlatego	bądź	dokładny	i	precyzyjny	nakładając	łatkę.	Niezwłocznie	pozbądź	
się	bąbelków	powietrza	i	wygładź	łatkę	na	powierzchni	deski.	Upewnij	się,	że	łatka	jest	równo	i	gładko	
przyklejona.	Odczekaj	24h	przed	ponownym	napompowaniem	deski.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I PRZECHOWYWANIA
Pompowana	deska	SUP	sprawia,	że	jej	przenoszenie	i	przechowywanie	jest	bardzo	proste.	Poniżej	
znajdują	się	sugestie,	które	pomogą	Ci	podróżować	razem	z	deską.
• Przed	schowaniem	deski	do	torby,	opłucz	ją	wodą	i	pozwól	całkowicie	wyschnąć,	by	zapobiec	

gromadzeniu	się	pleśni.	
• Nie	używaj	silnych	środków	chemicznych	do	czyszczenia	deski.	Większość	zabrudzeń	może	zostać	

usunięta	za	pomocą	łagodnych	środków,	jak	mydło	oraz	przy	użyciu	wody.	
• Możesz	przechowywać	deskę,	w	formie	napompowanej	bądź	z	spuszczonym	powietrzem.	Jeśli	

zdecydujesz	się	wypuścić	powietrze	z	deski,	rekomendujemy	przechowywanie	jej	w	torbie	
dołączonej	do	zestawu.	

• Jeśli	planujesz	przechowywać	deskę	na	zewnątrz	odseparuj	ją	od	ziemi,	by	bezpośrednio	nie	
dotykała	podłoża	oraz	zabezpiecz	za	pomocą	brezentu,	by	zapobiec	ekspozycji	na	słońce.	

• Nie	rekomendujemy	wieszania	deski.	
• Nie	przechowuj	deski	w	ekstremalnych	warunkach	(poniżej	-230C	lub	powyżej	660C).	
• Przechowuj	deskę	w	czystym	i	suchym	miejscu.	
• Nie	roluj	deski	zbyt	ciasno,	przygotowując	ją	do	przechowywania	w	torbie.	
• Jeśli	płetwy	się	wygną,	umieść	je	w	gorącej	wodzie	lub	użyj	suszarki	by	wygiąć	je	do	pionowej	

pozycji.	Uważaj	by	nie	poparzyć	się	w	trakcie	wykonywania	tego	zabiegu.
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OSTRZEŻENIA
• Sprawdź	deskę	i	sprzęt	przed	wejściem	do	wody.
• Unikaj	przebywania	w	wodzie	samej(/mu).
• Miej	ze	sobą	środki	komunikacji	podczas	pobytu	w	wodzie.	
• Sprawdź	warunki	pogodowe	oraz	zafalowanie	przed	korzystaniem	z	deski	na	akwenie.	
• Unikaj	korzystania	z	deski	gdy	wiatr	wieje	od	brzegu	w	stronę	akwenu.
• Uważaj	na	fale	oraz	przepływ	wody,	a	także	jak	wpływają	na	korzystanie	przez	Ciebie	z	

deski.	
• Noś	piankę	lub	suchy	skafander	jeśli	będzie	taka	potrzeba.	
• Miej	na	sobie	kamizelkę	ratunkową,	bądź	inne	urządzenie	unoszące	na	wodzie.	
• Zawsze	przypinaj	się	linką	bezpieczeństwa	do	deski.	
• Przejdź	kurs	pierwszej	pomocy	i	miej	ze	sobą	podręczny	zestaw	pierwszej	pomocy.	
• Unikaj	korzystania	z	deski	jeśli	nie	umiesz	pływać.	
• Nie	wypływaj	z	deską	na	wodę	jeśli	spożywałeś	alkohol	lub	jesteś	pod	wpływem	innych	

środków	odurzających.	

GWARANCJA

Deska	Stand	Up	Paddle	jest	objęta	ograniczoną	gwarancją	producenta.	
Szczegóły	gwarancji:	
Przez	1	rok	od	zakupu	produktu,	producent	gwarantuje,	że	produkt	jest	wolny	od	wad	produkcyjnych,	
materiałowych	 i	 wykonawczych.	 W	 okresie	 gwarancyjnym,	 według	 naszego	 uznania,	 bezpłatnie	
naprawimy	lub	wymienimy	wszelkie	wadliwe	części	w	rozsądnym	terminie.

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

(1)	Brak	zabezpieczeń	przed
utonięciem!
(2)	Przewidywane	optymalne
ciśnienie:	15psi/1.0bar
(3)	Wyłącznie	dla	umiejących
pływać
(4)	Zawsze	nadzoruj	dzieci 
w	wodzie

(1)	Nie	używaj	w	górskich	
rzekach
(2)	Nie	używaj	na	rozbijających	
się	falach
(3)	Nie	używaj	w	miejscach	z
silnym	prądem	od	brzegu
(4)	Nie	używaj	gdy	wieje	silny
wiatr	od	lądu
(5)	Nieodpowiednie	dla	dzieci
poniżej	14	lat

(1)	Zapoznaj	się	z	instrukcją	
przed	użyciem
(2)	W	pełni	napompuj	deskę 
powietrzem	przed	użyciem
(3)	Liczba	użytkowników:	 
1	osoba
(4)	Używaj	deski	maksymalnie	
do	150m	od	brzegu
(5)	Maksymalne	obciążenie:
115kg	(253lbs)
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Stand-Up-Paddle	Board-Set

OWNER’S MANUAL
(All Around SUP Board)

Inflatable	stand	up	paddle	boards	are	a	great	option	for	camping	trips,	boating	and	riders	with	limited	
transport/storage	space.
The	board	is	amazingly	stiff	due	to	high	quality	material	and	professional	design.	Our	high	quality	Drop-
Stitch	construction	makes	our	SUP	to	maintain	unrivaled	stability	and	rigidity	in	the	inflatable	product	
category
This	manual	has	been	compiled	to	help	you	operate	your	inflatable	Stand	Up	Paddle	Board	(Hereinafter	
referred	to	as	ISUP)	with	safety	and	pleasure.	It	contains	details	of	the	ISUP,	the	equipments	supplied,	
and	information	on	their	operation.	Please	read	it	carefully	and	familiarize	yourself	with	the	ISUP	before	
using	it.
Any	ISUP,	no	matter	how	strong	it	may	be,	can	be	severely	damaged	if	not	being	used	properly.	This	is	
not	compatible	with	safe	boating.	Always	adjust	the	speed	and	direction	of	the	ISUP	to	sea	conditions.
All	persons	 should	wear	a	 suitable	buoyancy	aid	 (life	 jacket/personal	floatation	device)	when	boating	
ISUP.	Note	that,	in	some	countries,	it	is	a	legal	requirement	to	wear	a	buoyancy	aid	that	complies	with	
their	national	regulations	at	all	times.

ISUP Structure Terminology

Mounting (4 pcs) for 
mounting the kayak seat

Drop Stitch (2600g sqm)

High pressure recessed 
valve for quick and easy 
inflation and deflation

Large EVA foot pad on the board  
provides grip and comfort

Heavy duty carry handle

Tri-fin set: one center fin 
and two small side fins

Front D-ring for 
securing cargo

Stainless steel D-ring 
for attaching safety leash 
to paddler(Optional)
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• Stand-up	Paddle	Board	
• 3-shafted	aluminum	adjustable	oar	
• Hand	pump	w/pressure	gauge
• Valve	Wrench	

• Repair	kit	
• Professional	carry	bag
• Middle	FIN
• Owner’s	Manual

SET-UP PREPARATION
Unfold the board from the packaging.
choose	a	smooth	and	clean	surface	to	unfold	board.	Roll	out	the	SUP	board	until	it	is	laying	
flat	with	top	side	facing	up.1

2
Valve operation
Follow	 the	 instructions	 below	 for	 valve	 operation	 and	 correct	 	 inflation	 and	 deflation	
procedures.	The	board’s	inflation	valve	is	located	near	the	nose	of	the	board.	To	close	off	the	
valve	for	inflation,	make	sure	that	the	center	valve	pin	is	in	the	“UP”	position.	If	 it	 is	in	the	
“DOWN”	position,	press	the	valve	pin	to	“UP”	position.

To	open	the	valve	for	deflation,	press	down	on	the	valve	pin	(need	not	to	turn	it),	make	sure	
that	the	center	valve	pin	is	in	the	“DOWN”	position,	
Be	careful	of	any	sand	or	debris	around	the	valve	area	when	deflating	as	small	particles	could	
become	airborne	with	the	release	of	the	air	pressure.	
Always	lock	the	valve	cover	over	the	valve	stem	when	in	use.	This	will	prevent	accidental	air	
release	and	entrance	of	any	particles	into	the	air	chambers.

3
ISUP Board inflation Steps
1.	 Unscrew	the	valve	cap,	press	down	the	valve	pin	to	open	the	valve,	

Let	the	air	flow	naturally	into	the	product,	In	order	to	save	the	time	
of	inflation,	then	press	down	the	valve	pin	again	to	close	the	valve	
(in	“UP”	position).	that	the	center	valve	pin	is	in	the	“UP”	position.	If	
it	is	in	the	“DOWN”	position,	press	the	valve	pin	to	“UP”	position.

2.	 Make	sure	the	pump	hose	is	connected	to	the	“inflate”	outlet.
3.	 Connect	the	pump	nozzle	into	the	valve	receptacle,	with	a	half	twist	

motion	(clockwise)
4.	 Start	pumping	air	into	the	board	by	sliding	the	pump	piston	up	and	

down.	Inflate	until	you	reach	the	required	pressure.	Minimum	12psi	
for	proper	ISUP	operation	and	maximum	of	15psi	for	this	product.

5.	 After	inflation,	tighten	the	valve	cap.	Only	the	valve	cap	can	ensure	
final	air	tightness.

PACKING LIST
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4
Fin installation
The	two	side	fins	are	fixed	on	the	product.	Once	the	board	is	inflated,	slide	in	the	middle	fin	
to	the	base	and	insert	the	fixed	pin.

Inflation tips and precautions
DO	NOT	use	an	air	compressor.	Damage	to	your	board	caused	by	over	inflation	from	an	air	
compressor	is	not	covered	by	our	warranty.
After	2	or	3	days	there	may	be	a	small	decrease	of	pressure	due	to	temperature	change	.	if	so,	
add	a	few	pumps	of	air.
Before	undertaking	a	long	paddle,	inflate	the	board	for	a	full	24	hours	to	make	sure	the	board	
is	airtight.	If	you	are	seeing	a	consistent	decrease	in	air	pressure,	follow	the	instructions	for	
leak	detection	in	the	board	repair	section	of	this	manual.
DO	NOT	over-inflate	the	board.	A	max	pressure	of	15	psi	is	adequate.	The	easiest	gauge	of	
a	good	working	pressure	is	to	have	the	chambers	inflated	to	a	firm	pressure	when	you	press	
on	them.
DO	NOT	pump	to	a	high	pressure	and	let	the	board	sit	out	in	the	hot	sun.	if	the	board	is	going	
to	be	in	a	warm	environment,	slightly	deflate	the	board	and	allow	the	heat	from	the	sun	to	
increase	the	internal	pressure.	When	paddling,	the	colder	temperature	of	the	water	may	cause	
a	slight	loss	in	chamber	pressure.	It	is	a	good	idea	to	carry	a	pump	with	you	so	that	you	can	
add	some	air	to	the	chambers	if	necessary.

5

ALU telescopic ISUP paddle
Your	board	paddle	comes	in	three	pieces.	To	build	the	paddle,	hold	the	button	in	while	sliding	the	pieces	
together	until	 they	click	 into	place.	The	 last	 section(top)	of	 the	paddle	 is	adjustable.	To	find	 the	 ideal	
height	for	your	paddle,	start	by	building	the	paddle	so	it	is	6	inches	taller	than	your	own	height.	From	this	
point,	adjust	the	top	section	up	or	down	until	the	length	is	comfortable	for	you	.	a	longer	paddle	is	better	
suited	for	a	smooth,	easier	paddling	motion.	A	shorter	paddle	is	good	for	performance	or	competition	
riding.

After	closing	the	button,	if	you	find	that	the	adjustable	section	is	a	little	loose,	Please	tighten	the	screw	
properly	with	a	screwdriver.
Features:
	Adjustable	length	from	165	to	208	cm
	Light	and	FLOATING,	960g
	Shaft	of	29	and	27mm	in	alloy	6005-T6
	Compact:	removable	in	3	parts	of	79cm
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LEAK DETECTION AND REPAIR

Air Leak Detection
	 If	the	board	is	losing	air	pressure,	not	caused	by	colder	temperatures,	check	the	board	for	leaks,	
starting	with	the	valves.	A	leaking	valve	is	rare,	but	if	you	do	find	a	leak	we	can	send	you	a	replacement	
valve.	To	locate	a	leak	,	we	recommend	mixing	soap	and	water	in	a	spray	bottle,	spray	around	the	valve.	If	
you	see	bubbles	forming,	check	your	valve	seating	and	base	and	be	sure	the	valve	insert	is	screwed	tight.	
If	you	continue	to	have	problems	it’s	probably	time	to	order	a	new	valve.	Replacement	of	the	whole	valve	
can	be	done	with	a	simple	tool	that	comes	with	the	replacement	valve.	

	 If	 the	 board	 is	 losing	 air	 and	 the	 valves	 are	 good,	 it	 probably	 has	 a	 small	 puncture.	 Small	
punctures	 can	 be	 repaired	 easily	 and	 permanently.	 Spray	 around	 the	 board	 until	 air	 bubbles	 become	
visible	and	mark	the	position	of	the	leak.	If	you	do	not	find	air	bubbles,	inflate	the	board	to	maximum	air	
pressure	and	try	to	listen	to	find	the	leak	,	if	you	can	narrow	the	area	down	,return	with	a	spray	bottle	to	
identify	the	source	of	the	leak.

Repair Kit 
	 Punctures	less	than	1/8”	in	size	can	be	repaired	simply	without	a	patch.	Deflate	your	board,	
then	clean	and	dry	 the	area	 to	be	 repaired.	Apply	a	 small	drop	of	glue	 suitable	 for	PVC	product	 (not	
included	in	repair	kit)	to	cover	the	puncture,	and	let	it	dry	12	hours.
If	your	board	needs	repair,	use	the	patches	in	the	repair	kit	and	follow	these	steps:
• Deflate	the	board	completely,	lay	it	flat	and	wait	for	it	to	dry.
• Cut	a	patch	that	is	2	inches	larger	than	the	tear/rip	all	the	way	around.
• Use	alcohol	to	clean	the	repair	area.
• Apply	three	coats	of	adhesive	suitable	for	PVC	product	(not	included	in	repair	kit)	to	the	patch	and	

the	board.	Wait	5	minutes	in	between	each	coat.
• Place	the	patch	over	the	tear/rip.	The	adhesive	will	react	quickly,	so	make	sure	the	positioning	is	

precise/accurate.	Use	the	roller	to	ensure	the	patch	lays	flat	and	even.
• Wait	24	hours	before	re-inflating	the	board.

INSTRUCTION FOR CARE AND STORAGE

Having	an	inflatable	SUP	board	makes	portability	and	storage	very	easy.	Here	are	some	simple	sugge-
stions	if	you	plan	on	traveling	with	your	SUP	board.	
• Before	storing,	hose	off	the	board	and	let	it	dry	completely	to	pre	vent	mildew	buildup.
• Do	not	use	harsh	chemicals	for	cleaning.	Most	dirt	can	be	removed	with	a	mild	soap	and	fresh	

water.
• You	may	store	the	board	inflated	or	deflated.	If	you	deflate	the	board,	we	recommend	that	you	

store	it	in	the	protective	bag	that	came	with	the	board.
• If	storing	the	board	outdoors,	raise	it	up	off	the	ground	and	cover	it	with	a	tarp	to	prevent	exposu-

re	to	the	sun.
• Hanging	the	board	is	not	recommended.
• Do	not	store	in	extreme	conditions	(o.e.	above	660C/1500F	or	below	-230C/-100F).
• Store	in	a	clean	and	dry	place.
• Do	not	roll	up	the	board	too	tight	when	storing	it	while	deflated.
• If	fins	become	bent,	place	them	in	boiling	water	and	use	heat	(e.g.	hairdryer)	to	bend	them	back	

into	position.
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WARNING

• Check	your	board	and	equipment	before	going	in	the	water.
• Try	to	avoid	going	on	the	water	alone.
• Always	have	a	mode	of	communicating	while	on	the	water.
• Check	weather	conditions	and	tide	before	going	out	to	ride.
• Avoid	paddling	when	winds	are	blowing	away	from	shore.
• Be	aware	of	tide	and	water	flow	and	how	it	will	effect	your	traveling	time.
• Wear	wetsuits	or	dry	suits.
• Always	wear	a	life	jacket	or	some	sort	of	floatation	device.
• Always	wear	your	board	leash.
• Take	a	first	aid	course	and	always	travel	with	first	aid	equipment.
• Avoid	traveling	with	the	board	if	you	cannot	swim.
• Do	not	go	out	on	the	water	if	you	have	been	drinking	or	are	under	the	influence	of	drugs.

WARRANTY

Your	new	SUP	Board	 is	 covered	by	 a	 limited	manufacturer’s	warranty.	Details	 of	 the	warranty	 are	 as	
follows:
For	a	period	of	one	(1)	year	from	the	date	of	purchase,	we	warrants	that	this	product	is	free	of	defects	in	
manufacturing,	materials	and	workmanship.	During	the	warranty	period,	we	shall,	at	our	discretion,	repair	
or	replace	any	defective	parts	with	a	reasonable	period	of	time	and	free	of	charge.

FOR YOUR SAFETY

(1)	No	protection	against
drowning
(2)	Design	working	pressure
(3)	Swimmers	only
(4)	Always	supervise	children
in	water

(1)	Do	not	use	in	white	water
(2)	Do	not	use	in	braking	waves
(3)	Do	not	use	in	offshore	
current
(4)	Do	not	use	in	offchore	wind
(5)	Not	for	children	14	years	of	
age	and	below

(1)	Read	instructions	first
(2)	Fully	inflate	all	air	chambers
(3)	Numbers	of	users,	one	adult
(4)	Safe	distance	to	shore	150m
(5)	Max.	load	capacity:
115kg	(253lbs)
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Wyprodukowana	w	Chinach	dla:	JoySports 
Made	in	China	for:	JoySports
Importer/Imported	by: 
Panda 
Sidorska	117B 
21-500	Biała	Podlaska,	Poland

2021	Version


