Hobie® Mirage® Stand Up
Eclipse - brukerhåndbok

Hobies drøm ble født i foreldrenes garasje i 1950
da han bestemte seg for å kombinere interessen
for snekkerarbeid og treskjæring med surfesporten.
Faren rygget ut Buicken... Hobie skar ut sitt første
surfebrett...
Og Hobies nye forretningsvirksomhet var i gang.
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Se etter dette ikonet. Video er tilgjengelig på Internett på
www.hobiecat.com/support/products

Les bruksanvisningen før du bruker dette produktet

Anatomi
1. Mirage Stand Up Eclipse-brett
2. Styrehåndtak
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3. MirageDrive
4. Rorblad
5. Kassettplugg
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Oppsett
Montering av styrehåndtaket

1
Sett inn styrehåndtaket.

2
Lås ved å dreie
knotten i en av
retningene anvist
på håndtaksfestet.
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Oppsett
Koble til styretråd
1
Lokaliser styretrådene
som stikker ut av
brettet og styrekablene som stikker ut
av styrehåndtaket.

Montere roret
1
Hekt roret på
den bakre kanten av sporet i
rortrommelen.
Strekk gummistroppen over
roret og inn i
hekten foran på
roret. Gummistroppen vil sette
roret riktig på
plass.

2
Legg styretrådene
som stikker ut av
brettet, i en sløyfe
rundt kulene koblet
til styrekabelen på
styrehåndtaket.

3
Venstre styretråd kobles
til venstre kabel, høyre
styretråd til høyre kabel.
Påse at trådene ikke
krysses. Grått til grått,
svart til svart.
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Instruksjon for MirageDrive
Montere MirageDrive
1
Vipp pedalene
fremover.
2
Senk pedalenheten rett
ned mens du
holder søylen
vannrett.

Vannrett
Bow

3
Trykk ned og lås enheten fast
på “Click and Go”-festene.
Enheten låses automatisk når
den er montert.
4
Vipp pedalene bakover.

Ta av MirageDrive
1
Trekk “Click
and Go”spakene
bakover.
2
Løft enheten rett opp.

På vannet
Bruke MirageDrive
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Grunt vann og strender
1
I grunt vann
skyver du
én pedal
helt ned, og
fortsetter i
små trinn
for å holde
finnene i
bevegelse tett
inntil brettet.

=
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Instruksjon for MirageDrive
Pedalplassering

High
Pedal
Høy pedalmotstand
Resistance

Mid Pedal
Middels
pedalmotstand
Resistance

LowpedalPedal
Lav
motstand
Resistance

Øke/redusere finnemotstand
1

2

Ta finnen av masten
på MirageDrive ved
å fjerne den lille nøkkelringen og pinnen.

Løsne skruen under
masten for å øke
finnemotstanden.
Trekk den til for å redusere motstanden.

1/8”
unbrakonøkkel

3
Sett finnen tilbake
på MirageDrive og
fest med pinnen og
ringen.

Styring
Styring

Klem for å styre mot venstre
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Vedlikehold og pleie
Regelmessig vedlikehold av MirageDrive

Part # 5121
Multi-Lube

Merk:
På innsiden av den bakre
omslagssiden finner du
viktig informasjon om pleie
av epoksybrettet

Kontroller kabelstrammingen

Kablene
skal være så
stramme at de
bare så vidt
kan trykkes
inn med et
fast trykk med
fingrene.

Rorjustering
Justere styretråder
1
Koble styretrådene til
styrekablene.
2
Trykk en av de to bøylene helt
inn og be en annen om å holde
den inne. Hvis du er alene, kan
du bruke gummistrikk eller teip til
å holde bøylen inne.
Merk: Du kan bruke gummistrikk eller teip til å holde bøylen
presset mot håndtaket hvis du er
alene.
3
Roret dreies delvis i én retning.
Vri roret manuelt i samme retning til
det stopper helt.
Deretter løsner du skruen som holder
den aktuelle justeringstråden, trekker
ut slakket og strammer på nytt.
4
Slipp opp bøylen. Trykk inn den
andre bøylen og gjenta trinn 3
for den.
5
Kontroller rorfunksjonen.
Roret skal kunne dreies helt i
begge retninger når bøylene
er trykket helt inn.
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Oppbevaring og transport
Oppbevaring

1
Oppbevar Mirage Eclipse i
tørre omgivelser og skjermet
fra vær og vind.

Plassering på biltak

Vogn som kan plugges inn
1
Det er to porter
på undersiden av
brettet.

Vogn
som
kan
Plug-in
Cart
plugges inn

Sikkerhet
Vende brettet

Mirage-kassettplugg
Mirage Eclipse leveres med en Mirage-kassettplugg. Pluggen leveres som standardutstyr
i Mirage Eclipse-pakken. Sett pluggen i Miragebrønnen når MirageDrive tas av for å gi ytterligere sikkerhet og for å jevne ut bunnen av
skroget under padling.
Padling
Hvis det skulle oppstå en feil med MirageDrive, og
du er uten padleåret, kan du ta av styrehåndtakene
og håndpadle brettet.
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Sikkerhet
Sjekkliste
Les gjennom informasjonspakken til eieren før produktet brukes.
Brukeren av dette produktet må forstå og utsette seg for risikoene
padle-/pedalsport innebærer. Rådfør deg med lege om fysisk aktivitet.

Alltid:

Aldri:

•

Bruk en godkjent personlig
flyteinnretning.

•

•

Registrer alltid en ruteplan:
La noen få vite hvor du skal
og når du vil komme tilbake.

Bruk aldri brettet ved oversvømmelser, sterke strømmer eller i elvestryk.

•

•

Kle deg etter værforholdene. Kaldt vann og/eller
vær kan føre til hypotermi.
Bruk solkrem og annen
solbeskyttelse.

Dette produktet er ikke et
surfebrett og er ikke beregnet på bølger. Surfing på
bølger med dette produktet
kan føre til skader.

•

Bruk det i henhold til
ferdigheter og innse dine
begrensninger.

•

Bruk aldri alkohol eller bevissthetsendrende midler før
eller under bruk av produktet.

•

Kontroller utstyret før hver
gangs bruk for å se etter
tegn på slitasje eller defekter.

•

Knyt en snor til åren og
MirageDrive.

•

Rekognoser ukjent farvann
før du starter.

•

Gjør deg kjent med vannivå
i elver, tidevannsendringer,
vindforhold, hindringer i og
over vannet og væromslag.

•

Bruk alltid snor.

Garanti
Det er svært viktig at du fyller ut og sender oss garantiregistreringskortet så snart som mulig.
Denne informasjonen gjør det mulig for Hobie Cat Company å kontakte
deg med eventuell viktig produktinformasjon som du må kjenne til. Fyll
ut garantiregistreringskortet i eierpakken eller fyll ut skjemaet på Internett på:

http://www.hobiecat.com/support/warranty-registration/
eller
Skann denne QR-koden med smarttelefonen
Hvis du har spørsmål om eller problemer med Hobie-produktet, kan
du kontakte en autorisert Hobie-forhandler. De vil vurdere problemet,
hjelpe deg med reparasjon og om nødvendig legge inn et garantikrav
hos Hobie Cat Company. Alle garantikrav må gå gjennom en autorisert
Hobie kajakkforhandler. Garantiregistreringskortet og retningslinjene
for garanti følger med i eierpakken til hver modell. Skriv inn adressen
nedenfor for å gå til nettsiden for søk etter forhandler.
Alle spesifikasjoner, farger, grafikk og funksjoner kan endres uten varsel. Du finner fullstendige detaljer på nettstedet.
http://www.hobiecat.com/support/dealers/search/
Oppbevaring av SUP-åre

Oppbevar
Store Paddle åre
Under Cargo
Bungee
under
lastestropp

Rorlås for SUP
to lockfor
crew down ned
Skru
sskruen
ruddå låse roret
e
wist
T

r
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MirageDrive-veske
72020512

Telefonholder (Universell)
72020511

Trekk til Mirage Eclipse
10.5 72050002
12.0 72050001

Vannflaskeholder
72020510

Vogn som kan plugges inn
80046203
Vogn som kan plugges inn
(tillegg)
80045101

Slik holder du Hobie® Mirage® Eclipse
i god stand
Alle Hobie Mirage Eclipse-brett er håndlaget. ACX-konstruksjonen –
Advanced Composite Epoxy – skinner med en høyglansfinish og vakker
grafikk.
I likhet med alle håndlagde produkter, er hvert brett unikt. Forskjellene
mellom dem er små. Vi tenker på variasjonene som karakter og personlighet.
På samme måte som med en ny sportspil eller ett av Hobies avanserte
Apex RAW 4R racingbrett, vil Mirage Ecilpse-brettet holde seg pent
lenger med riktig pleie. For å bevare høyglansfinishen bør du unngå å
støte borti stener, grus, brygger eller andre objekter.
Hobie anbefaler at du sjøsetter Mirage Eclipse i vann som når deg til
knærne – ca. 40 cm dypt. Dette vil ikke bare hindre at den vakre brettoverflaten blir skadet, det gir plass til å bruke MirageDrive® og roret uten
at de tar i bunnen. Når du er ferdig med turen, går du av Mirage Eclipse i
knedypt vann. Unngå å kjøre brettet inn på stranden mens det er i bruk.
ACX-brett har en sterk og sammensatt konstruksjon. Malingsavskalling
og riper er overfladisk, vanlig slitasje. Det vil ikke påvirke ytelsen.
Hvis du vil holde Hobie Mirage Eclipse i topp stand og få mest mulig ut
av brettet, bør du begynne med å se hurtigstartvideoen før bruk. Følg
disse anbefalingene når det gjelder pleie for å holde det nye Eclipsebrettet i topp stand.
•
•
•
•
•
•

Skyll med ferskvann etter hver gangs bruk.
Hold brettet rent og tørt når det skal oppbevares lenge, fortrinnsvis i
et beskyttelsestrekk for Ecilpse-brettet.
Oppbevar brettet unna direkte sollys eller ekstrem varme eller kulde.
Vi anbefaler eiere å bruke strandvognen (tilbehør) for enklere transport på land, og bruke beskyttelsestape på relingen og foran og bak
for å beskytte ytterligere mot riper.
Oppbevar eller transporter brettet med undersiden opp.
Brettvesker/-trekk, strandvogner, beskyttelsestape og stativpolstring
kan kjøpes hos en autorisert Hobie Eclipse-forhandler.

Med riktig pleie vil Mirage Eclipse bevare utseendet.

Gå ombord!

Hobie Cat Company
Holding
Oceanside, California, USA
1-800-HOBIE-49
hobiecat.com
Hobie Cat Australasia
Sister company
Huskisson, New South Wales, Australia
1-800-4-HOBIE
hobiecat.com.au
Hobie Cat Europe
Sister company
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobiecat.com
Hobie Cat Brasil
Independant distributor
Porto Belo, Santa Catarina, Brazil
+55 (47) 3369 6096
hobiecat.com.br
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