
Ръководство за педална дъска
Hobie® Mirage® Stand Up





През 1950 г. мечтата на Хоби започна да се 
превръща в реалност, когато той реши да свърже 

любимото си занимание — обработване на 
дърво — със сърфинг спорта. Баща му извади 
буика от гаража... и Хоби оформи своята първа 

дъска за сърф...

Забавният бизнес на Хоби потръгна
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Търсете този символ. Видеоклипове онлайн — на 
www.hobiecat.com/support/products

Прочетете цялото ръководство, преди да започнете да използвате изделието.
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1.Педална дъска Mirage Stand Up Eclipse

2.Кормилна стойка

3. Задвижващо устройство MirageDrive

4. Перо на руля

5. Касетна вложка

Описание
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Вкарайте 
кормилната стойка 
в отвора.

Завъртете копчето до 
отвора в която и да е 
посока, за да фиксирате 
стойката. 

Поставяне на кормилната стойка

Сглобяване
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Заключване чрез завъртане
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Закачете перото 
на руля в задния 
край на процепа на 
барабана на руля.

Изпънете 
ластичната примка 
над перото и я 
вкарайте в куката 
в предната му 
част. Примката 
ще завърти 
перото в работно 
положение.

Намерете въжетата 
за руля, които 
излизат от дъската, 
и въжетата, 
излизащи от 
кормилната стойка. 

Вкарайте топчетата 
на края на въжетата 
на кормилната 
стойка в примките 
на края на въжетата, 
излизащи от 
дъската.

Лявото въже от руля се 
свързва с лявото въже 
на кормилната стойка; 
дясното въже от руля — с 
дясното въже на стойката. 
Внимавайте да не 
кръстосате въжетата. Сиво 
със сиво, черно с черно. 

Свързване на въжетата за руля

Монтиране на руля

Сглобяване
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Поставяне на MirageDrive

Изваждане на MirageDrive

Изтеглете назад 
лостовете на двете 
ключалки.

Повдигнете 
задвижващото 
устройство право 
нагоре.

Отметнете 
педалите 
напред.

Завъртете педалите отново 
назад.

Вкарайте 
задвижващото 
устройство в 
отвора, като 
внимавате 
основата му да е 
хоризонтална.

Натиснете надолу, за да фиксирате 
устройството с ключалките.
Заключването става автоматично 
при поставяне на устройството.

Level

Указания за MirageDrive
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Задвижване на Mirage

Движение в плитки води и излизане на брега

В плитка вода 
натиснете 
единия педал 
докрай надолу 
и започнете 
да правите 
малки стъпки, 
за да движите 
перките близо 
до дъската.

На вода

1



High Pedal 
Resistance

Mid Pedal 
Resistance

Low Pedal 
Resistance
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Положение върху педа

Увеличаване/намаляване на съпротивлението на перките 

Указания за MirageDrive

За да увеличите 
съпротивлението на 
перката при движение, 
разхлабете винта, 
разположен в основата 
на пръта. За да намалите 
съпротивлението, затегнете 
винта.

Извадете едната перка 
от задвижващия прът 
на MirageDrive; за 
целта свалете малкия 
фиксиращ пръстен и 
щифта.

Поставете отново 
перката на MirageDrive и 
я фиксирайте с щифта и 
пръстена.

Шестостенен 
ключ 1/8 инча

21 3

По-трудно 
движение на 
педалите

Средно трудно 
движение на 
педалите

По-лесно 
движение на 
педалите



11

Управляване

Управляване

Squeeze to Steer Right

Squeeze to Steer Left

Стиснете за завой наляво Стиснете за завой надясно



Multi-Lube

Part # 5121
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Въжетата 
трябва да са 
обтегнати така, 
че при силно 
притискане 
с пръсти да 
се сближават 
съвсем малко.

Проверка на обтягането на въжетата

Периодична поддръжка на MirageDrive

Поддръжка и грижи

Забележка:
Прочетете важната 
информация 
за поддръжка 
на дъската на 
вътрешната страна 
на задната корица



13

Свържете въжетата от дъската с 
тези от кормилната стойка. 

Перото на руля ще е завъртяно 
донякъде в едната посока. Завъртете 
с ръка перото в същата посока, докато 
достигне механичния ограничител. 
След това разхлабете винта, 
закрепващ съответното въже, оберете 
хлабината и пак затегнете винта.

Освободете притиснатата 
ръкохватка. Притиснете 
другата ръкохватка и 
изпълнете за нея стъпка 3.

Проверете работата на 
руля. Перото на руля трябва 
да се завърта докрай в 
съответната посока, когато 
ръкохватката се притисне 
до упор.

Стиснете докрай една от ръко-хватките 
за завиване и помолете партньора си 
да я държи така. Ако работите сами, 
използвайте гумена или самозалепваща 
лента, за да фиксирате ръкохватката в 
натиснато положение.

Забележка: Може да използвате гумена 
или самозалепваща лента, за да 
притегнете ръкохватката към кормилната 
стойка, ако няма кой да ви помогне
.

Регулиране на въжетата за руля

Регулиране на руля

1

2

3

4

5



Plug-in Cart
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Съхраняване

Поставяне върху автомобилен багажник

Количка

Съхранявайте 
Mirage Eclipse  
на сухо място, 
защитено от 
природните 
стихии. 

По долната част 
на дъската има 
два отвора за 
закрепване на 
количка. 

Съхраняване и транспортиране

1

1

Количка



15Безопасност

Гребане

Обръщане на дъската

Касетна вложка Mirage

Ако задвижващото устройство MirageDrive се повреди и нямате 
гребло, извадете кормилната стойка и започнете да гребете с ръце.

Дъската Mirage Eclipse се доставя в комплект с 
касетна вложка Mirage. Вложката е включена в 
стандартното оборудване на Mirage Eclipse. Когато 
няма да използвате задвижващото устройство 
MirageDrive, поставете вложката в отвора на 
дъската Mirage, за да подобрите безопасността и 
да изравните долната повърхност на дъската при 
гребане



16 Безопасност

Винаги:

• Носете индивидуална 
спасителна жилетка, одобрена от 
компетентните органи.

• Уведомявайте за плановете си: 
кажете на някого къде отивате и 
кога ще се върнете.

• Използвайте облекло, подходящо 
за климатичните условия. 
Студените вода и/или въздух 
могат да причинят хипотермия. 
Използвайте слънцезащитна 
козирка и друго предпазващо от 
слънце облекло.

• Проверявайте оборудването за 
износване и повреди преди всяко 
използване.

• Закрепвайте обезопасяващо въже 
към греблото и задвижващото 
устройство MirageDrive.

• Проучвайте непознатите води, 
преди да потеглите.

• Отчитайте влиянието на нивото 
на водата в реките, приливните 
промени на нивото на водата, 
вятъра, препятствията под и над 
водната повърхност и промените 
на времето.

• Използвайте обезопасяващ трос.

Никога:

• Не навлизайте 
в прииждащи и 
бързодвижещи се води.

• Тази дъска не е сърф и 
не е предназначена за 
сърфиране по вълни. Не 
използвайте дъската за 
сърфиране по вълни — 
това може да завърши с 
наранявания.

• Не превишавайте 
границите на своите 
умения и възможности.

• Не поемайте алкохол 
или влияещи върху 
мисловната дейност 
вещества преди и по 
време на използване на 
изделието.

Преди да започнете да използвате изделието, се запознайте с 
придружаващата го информация.

Използващият изделието потвърждава, че разбира и приема рисковете, 
свързани с упражняване на гребен/педален спорт. Посъветвайте се с 
вашия лекар относно физическото натоварване.

Контролен списък
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Много важно е да попълните и ни изпратите 
регистрационната карта за гаранцията колкото е възможно 
по-скоро. 

Информацията ще позволи на компанията Hobie Cat да се свърже с вас, ако 
трябва да ви съобщи важна нова информация за изделието. Моля попълнете 
регистрационната карта за гаранцията, включена в документацията за собственика, 
или използвайте регистриране онлайн на адрес.

http://www.hobiecat.com/support/warranty-registration/

или
сканирайте с вашия смартфон този код :

Ако имате въпроси или проблеми с изделие на Hobie, обърнете се към официалния 
ни дилър за вашия район. Той ще оцени проблема, ще помогне за отстраняването му 
и при необходимост ще подаде гаранционен иск пред компанията Hobie Cat. Всички 
гаранционни искове трябва да се подават чрез официален дилър на Hobie Kayak. 
Регистрационната карта за гаранцията и правилата за гаранционно обслужване са 
част от документацията за собственика, придружаваща всяко изделие. Посетете 
посочения по-долу интернет адрес, за да използвате програмата за откриване на 
дилър.

Техническите характеристики, цветовете, графичните изображения и функциите 
подлежат на промяна без предупреждение. Пълната информация може да намерите 
на нашия уебсайт.
http://www.hobiecat.com/support/dealers/search/

Гаранция

Закрепване на гребло

Заключване на руля при гребане

Store Paddle 
Under Cargo Bungee

Twist screw down to lock rudder

Закрепете греблото 
под ластика за багаж

Завийте винта, за да блокирате руля



 Чанта за MirageD
 72020512

Статив за телефон 
(универсален) 
72020511

 Калъф за Mirage Eclipse 
 10.5 72050002
 12.0 72050001

 Стойка за бутилка с вода
 72020510

 Количка 
 80046203
Количка i (опция)
 80045101



Как да запазите красивия външен вид на Hobie® 
Mirage® Eclipse 

Всички дъски Hobie Mirage Eclipse се изработват ръчно. Корпусът от ACX — 
усъвършенстван композитен епоксиден материал — има блестяща огледална 
повърхност и красиви графични изображения.

Поради ръчната изработка всяка дъска е уникална. Разликите са малки. За нас те са 
израз на характера и личността на дъската.

Подобно на нова спортна кола или на някоя от състезателните дъски Hobie Apex RAW 
4R, красотата на дъската Mirage Eclipse се запазва по-дълго, когато за нея се полагат 
подходящи грижи. За да запазите блестящото покритие, избягвайте удари в скали, 
чакъл, кейови стени и други предмети.

Hobie препоръчва да пускате в ход Mirage Eclipse на места, където водата достига до 
коленете ви — дълбочина около 40 сантиметра. Това не само ще предпази от повреди 
красивото покритие на дъската, но и ще осигури място за работа на задвижващото 
устройство MirageDrive® и на руля, без да опират в дъното. Ако решите да излезете 
на брега, слезте от Mirage Eclipse, когато водата е с дълбочина до коленете. 
Въздържайте се да излизате с дъската направо на брега.

Дъските от композитен материал (ACX) са със здрава конструкция. Остъргването и 
издраскването на боята са маловажни и спадат към нормалното износване. Те не 
влияят върху работата на дъската.

За да поддържате Hobie Mirage Eclipse във върхова форма и да разкриете пълните й 
възможности, не забравяйте да гледате видеоклипа за кратко запознаване с дъската, 
преди да започнете да я използвате. За запазване на добрия външен вид на Eclipse, 
спазвайте дадените по-долу препоръки за текущо поддържане.

• Изплаквайте с прясна вода след всяко използване.
• При продължително съхраняване пазете дъската чиста и суха, за предпочитане в 
предпазен калъф за дъски Eclipse.
• Съхранявайте дъската на места без пряка слънчева светлина и далече от източници 
на топлина или студ.
• За по-добро предпазване от издраскване препоръчваме да използвате количка за 
преместване (принадлежност), както и предпазители за релсите на багажника, носа и 
кърмата на дъската.
• Обръщайте дъската с дъното нагоре при съхраняване или поставяне върху 
автомобилен багажник.
• Калъфи, колички за преместване, предпазители и подложки за закрепване върху 
багажник ще намерите при официалния дилър на Hobie Eclipse.

Грижите ще запазят красотата на Mirage Eclipse.

Качете се и потеглете!
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