
Hobie® Mirage® Stand Up 
Eclipse gebruiksaanwijzing





In 1950 is Hobie’s droom geboren in de garage van 
zijn ouders wanneer hij besloot om zijn liefde voor 

houtbewerking toe te passen op de surfsport.
Vader zette zijn Buick achteruit... Hobie gaf 

vorm aan zijn allereerste surfboard...
Hobie’s bedrijf van waterpret begon.
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1. Mirage Stand Up Eclipse Board

2. Stuur

3. MirageDrive

4. Roer

5. Cassette Plug

Diagram
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Bevestig het stuur.

Vergrendel het 
stuur door te 
draaien in de 
richting zoals 
staat aangegeven 
op het bevestig-
ingspunt. 

Installatie van het stuur

Installatie
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Haak het roer 
op de achter-
rand van de 
sleuf in de roer 
drum. 

Trek de elas-
tieke lus over 
het roer en 
plaats in de 
haak aan de 
voorkant van 
het roer. Het 
elastiek zal het 
roer in het wa-
ter plaatsen.

Zoek de stuurkabels 
die het board verlaten 
en de stuurkabels die 
het stuur verlaten. 

Lus de stuurkabels 
die het board verlaten 
om de balletjes van 
de stuurkabel van het 
stuur.

De linker stuurkabel  beves-
tig je aan de linker kabel, de 
rechter stuurkabel bevestig 
je aan de rechter kabel. Zorg 
ervoor dat de kabels niet gek-
ruist zijn. Grijs op grijs, zwart 
op zwart. 

Bevestiging stuurkabel

Installatie van het roer

Installatie
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Installatie van de MirageDrive

MirageDrive verwijderen

Ontkoppel 
alle Click 
and Go hen-
dels.

Til de Drive er 
recht uit.

Klap de ped-
alen naar 
voren.

Klap de pedalen 
terug.

Laat de Drive recht naar 
beneden zakken, zorg 
ervoor dat de as hori-
zontaal blijft

Druk naar beneden en bevestig de 
Drive in de Click and Go’s. De Drive 
zekerd zich automatisch bij het 
bevestigen.

Support

MirageDrive instructie
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Mirage Drive gebruik

Ondiep water en aanleggen

In ondiep water 
duw één pedaal 
helemaal naar 
beneden en 
ga verder door 
kleine beweg-
ingen te maken 
waardoor de 
vinnen dicht bij 
het board bli-
jven bewegen.

Op het water

1



High Pedal 
Resistance

Mid Pedal 
Resistance

Low Pedal 
Resistance
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Pedaal positionering

Toevoegen/verminderen vinweerstand 

MirageDrive instructie

Draai de schroef aan 
het eind van de staaf 
losser om de vin-
weerstand te verho-
gen. Draai de schroef 
vaster om de weer-
stand te verlagen.

Verwijder de vin van 
de MirageDrive staaf 
door de kleine sleutel 
ring en pin te verwij-
deren.

Bevestig de vin terug 
op de MirageDrive en 
vergrendel met de 
kleine ring en pin.

3,2 mm 
imbussleutel

21 3

Hoge pedaal-
weerstand 

Normale pedaal-
weerstand 

Lage pedaal-
weerstand 



11

Sturen

Sturen

Knijp in voor linksaf 
Knijp in voor rechtsaf 



Multi-Lube

Part # 5121
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Kabels moeten 
zo strak staan 
dat ze enkel 
licht ingeduwd 
kunnen worden 
met uw vingers.

Check kabel spanning

Regulier MirageDrive onderhoud

Onderhoud en verzorging
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Bevestig de stuurkoor-
den aan de stuurkabels.

Het roer zal gedeeltelijk gedraaid 
zijn in een richting. Draai het roer 
handmatig in de richting waarin 
het gedraaid is tot een harde stop. 
Draai vervolgens de schroef los van 
de juiste afstellingskabel, trek de 
speling eruit en draai de schroef 
weer vast.

Laat de ingeknepen stuurhandel 
los. Knijp de andere stuurhandel  
helemaal in en herhaal stap 3.

Check de functie van het roer. 
Het roer zou volledig in beide 
richtingen moeten bewegen 
wanneer de stuurhandels 
volledig zijn ingedrukt.

Knijp één van de twee stu-
urhandels helemaal in en laat je 
partner deze vasthouden. Wan-
neer u alleen werkt, gebruik een 
elastiek of tape om de handel 
ingedrukt te houden.

Afstellen van de stuurkabels

Roer afstellen
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Plug-in Cart
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Opslag

Bevestiging op een auto

Plug-In kar

Sla de Mirage 
Eclipse op in 
een droge om-
geving afges-
chermd van de 
elementen.

Er zijn twee bev-
estigingspunten 
aan de onder-
zijde van het 
board.

Opslag en transport

1

1

Plug-in-Kar
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Peddelen

Het board omdraaien

Mirage Cassette Plug

Wanneer er een defect van de MirageDrive ontstaat 
en u bent zonder peddel, verwijder het stuur en ped-
del met de hand.

Uw Mirage Eclipse is verstuurd met een Mirage 
Cassette Plug. De Plug wordt standaard gele-
verd met het Mirage Eclipse pakket. Bevestig de 
plug in de Mirage sleuf wanneer de MirageDrive 
is verwijderd voor extra veiligheid en stroomli-
jning bij het peddelen.
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Lees alstublieft het eigenaars informatie pakket voordat u dit product 
gebruikt.

De gebruiker van dit product erkent de risico’s die betrokken zijn bij 
peddel/pedaal sport. Raadpleeg uw arts voor fysieke activiteit.

Checklist

Altijd:
•	 Draag altijd een goe-

dgekeurd zwemvest.

•	 Maak altijd een vaarplan: 
Laat iemand weten waar 
u heen gaat en wanneer u 
terug komt. 

•	 Kleding aanpassen aan 
weercondities. Koud weer 
en/of water kan resulteren 
tot onderkoeling. Gebruik 
zonnebrand en andere zon 
beschermende kleding. 

•	 Check uw uitrusting voor 
ieder gebruik voor tekenen 
van slijtage of defecten. 

•	 Knoop een lijn aan uw ped-
del en MirageDrive. 

•	 Verken onbekend water 
voordat u te water gaat. 

•	 Ben bewust van rivier water 
niveau’s, eb en vloed vers-
chillen, wind condities, obs-
takels in en boven het water 
en weersveranderingen. 

•	 draag altijd een zekering 
met uw board.

Nooit :
•	 Ga nooit in overstroomd 

en/of snelstromend 
water. 

•	 Dit product is geen surf-
board en is niet bedoeld 
voor surfen.  

•	 Surfen kan verwondingen 
als gevolg hebben. 

•	 Overschrijd nooit uw 
vermogen en ben bewust 
van uw beperkingen. 

•	 Gebruik nooit alcohol 
en/of drugs voordat of 
tijdens het gebruik van 
dit product.
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Het is zeer belangrijk dat u uw garantie registratiekaart 
zo snel mogelijk invult en naar ons opstuurt.  

Deze informatie maakt het het Hobie Cat Company mogelijk om u te 
contacteren wanneer er belangrijke productinformatie met u gedeeld 
moet worden. Rond alstublieft de garantie registratie kaart in uw eige-
naars pakket af, of maak gebruik van ons online formulier op:

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

of

Scan deze QR code met uw smartphone .

Als u een vraag of probleem heeft met een Hobie product, contacteer 
uw officiële Hobie Dealer. Zij zullen het probleem vaststellen, helpen 
met reparatie en een garantieclaim indienen met Hobie Cat Company 
wanneer noodzakelijk. Alle garantieclaims moeten door uw officiële 
Hobie Eclipse Dealer worden ingediend. De garantie registratiekaart 
en het garantie beleid zijn bij elk model inbegrepen in het eigenaars 
pakket. Zoek naar het onderstaande adres om naar onze dealer zoek 
webpagina te gaan.

Alle specificaties, kleuren, graphics en functies zijn onderhevig aan 
verandering zonder kennisgeving. Raadpleeg alstublieft onze website 
voor alle details.

Garantie

SUP peddel oplag

Roerslot voor SUP

Ranger la pagaie 
sous les tendeurs

Draai aan de schroef om het roer vast te zetten

Sla de peddel onder 
de elastieken op



 MirageDrive Bag
 72020512

 Phone Holder (Universal)
 72020511

 Eclipse Bag
 10.5 72050002
 12.0 72050001

 Water Bottle Holder
 72020510

 Plug-In Cart 
 80046203
 Optional i Plug-In Cart
 80045101



Hoe kunt u uw Hobie® Mirage® Eclipse zijn 
schoonheid laten behouden

Alle Hobie Mirage Eclipse boards zijn met zorg vervaardigd. De ACX constructie 
–Advanced Composite Epoxy – straalt met een glanzende afwerking en prachtige 
graphics.

Zoals alle handgemaakte producten, is elke board uniek. De verschillen van 
de een naar de ander zijn klein. Wij denken over deze variaties als karakter en 
persoonlijkheid. 

Vergelijkbaar met een nieuwe sportauto of een Hobie high-performance Apex 
RAW 4R race boards, behoud het Mirage Eclipse Board zijn schoonheid mits 
voorzien van de juiste zorg. Om de hoogglans afwerking te behouden, vermijd 
botsingen met stenen, grind, steigers of andere objecten.

Hobie beveeld aan dat u uw Mirage Eclipse te water laat gaan in water wat tot 
uw knieën reikt of dieper, ongeveer 40 centimeter. Dit zal niet alleen schade aan 
de prachtige afwerking van het board voorkomen, het zorg er tevens voor dat de 
MirageDrive® en het roer kunnen functioneren zonder de bodem te raken. Wan-
neer u terug komt, stap van uw Mirage Eclipse in water met kniehoogte. Vaar het 
board niet het strand op. 

ACX boards zijn voorzien van een sterke composiet constructie. Verf schilfers en 
krasjes zijn oppervlakkig, normale slijtage. Ze zullen geen invloed hebben op de 
prestaties.

Om uw Hobie Mirage Eclipse in perfecte staat te houden en het meeste uit uw 
board te halen, begin met het bekijken van de Quick Start video voor gebruik. Om 
uw nieuwe Eclipse zo mooi mogelijk te houden, volg deze routine verzorgingsaa-
nbevelingen:

- Spoel met kraanwater na elk gebruik
- Houdt het board schoon en droog bij langdurige opslag, bij voorkeur in een 
Eclipse board beschermde tas.
- Wanneer opgeslagen, houd het board buiten direct zonlicht en extreme hitte of 
kou.
- We moedigen eigenaren het gebruik van een strand kar aan voor makkelijker 
transport over land en beschermde tape voor rails, neus en staart om schade te 
voorkomen.
- Bij opslag de bovenkant van het board naar beneden richten.
- Board beschermtassen, strandkarren, beschermende tape en opslag onderleg-
gers zijn allemaal verkrijgbaar bij uw officiële Hobie Eclipse Dealer.

Door de juiste zorg zal uw Mirage Eclipse zijn schoonheid behouden.

Step Up and Go!



Hobie Cat Company
Holdingbolag 
Oceanside, California, USA 
1-800-HOBIE-49 
hobiecat.com
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Dotterbolag 
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