Hobie® Mirage® Stand Up
Eclipse Kullanıcı Kılavuzu

1950 yılında, ailesine ait garajda marangozluğa
olan sevgisini sörf sporuyla birleştirmeye karar
verdiğinde Hobie’nin hayali de doğmuş oldu.
Babası Buick’e destek oldu... Hobie böylece ilk sörf
tahtasını yaptı...
Hobie’nin eğlenceli işi başlamış oldu.
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Bu simgeye göz atın. Şu adresten çevrim içi videoya ulaşabilirsiniz
www.hobiecat.com/support/products

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım talimatları el kitabını dikkatle okuyun

Anatomi
1. Mirage Stand Up Eclipse Suda Gezinti Tahtası
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2.Tutma Kolları
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3. MirageDrive
4. Dümen Bıçağı
5. Kutu Buşon
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Kurulum
Tutma Kollarının Takılması

1
Tutma Kollarını takın.

2
Üzerinde bulunan kolu herhangi bir yönde
çevirerek kilitleyin.

Kilitlemek için Çevirin
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Kurulum
Direksiyon Hat Bağlantısı
1
Tahtanızdan çıkan
direksiyon hatlarını
ve tutma kollarından
çıkan direksiyon
kablolarını bulun.

Dümenin Takılması
1
Dümeni, gövdede bulunan
yuvanın arka
kenarına takın.
Esnek halkayı
dümen üzerine
ve oradan da
dümenin ön
tarafındaki
kancaya doğru
gererek takın.
Esnek halka dümeni konumuna
getirecektir.

2
Tahtanızdan çıkan
direksiyon hatlarını,
tutma kollarında
bulunan direksiyon
kablosuna bağlı
olan toplara sararak
bağlayın.

3
Sol direksiyon hattı sol
kabloya, sağ hat da sağ
kabloya bağlanır. Hatların
ters bağlanmadığından
emin olun. Gri, griye,
siyah siyaha.
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MirageDrive Talimatlar
MirageDrive’ın Takılması
1
Pedalları
ileri doğru
çevirin.
2
Omurga kısmı
düz olacak
şekilde pedal
düzeneğini
düz bir şekilde
aşağı indirin.

Seviye
Bow

3
Aşağı doğru basın ve pedal
düzeneğini “Tıkla Git” sistemine
kilitleyin.
Düzenek takıldığında otomatik
olarak kilitlenir.
4
Pedalları geri doğru
çevirin.
MirageDrive’ın Çıkarılması
1
Her bir Tıkla
Git kolunu
geri çekin.
2
Düzeneği düz
bir şekilde yukarı
kaldırın

Su Üstünde
Mirage Driver Çalıştırılması

+

=

=
Sığ sular
1
Sığ sularda bir
pedalı tamamen aşağıya
doğru itin ve
pedalların
tahtaya yakın
bir şekilde
hareketini
sağlamak için
küçük adım
hareketleri yapmaya devam
edin.

=
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MirageDrive Talimatlar
Pedal Konumlandırması

High
Pedal
Yüksek
Pedal
Direnci
Resistance

MidPedal
Pedal
Orta
Direnci
Resistance

Low Pedal
Düşük
Pedal
Direnci
Resistance

Pedal Direnci Eklenmesi/Azaltılması
1

2

Küçük somun ve pimi
çıkararak MirageDrive üzerinde bulunan çubuktan pedalı
çıkarın.

Pedaldaki direnci
artırmak için çubuğun
alt kısmında bulunan vidayı gevşetin.
Direnci azaltmak için
ise sıkın.

1/8” Alyan
Anahtarı

3
Pedalı tekrar MirageDrive üzerine geri
takın ve tekrar pim ve
somunu kullanarak
sabitleyin.

Direksiyon
Direksiyon

Sola Doğru Yönlendirmek
için Sıkın

t
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Sağa Doğru Yönlendirmek
için Sıkın

ueeze to Stee
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r

R
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Bakım ve Onarım
MirageDrive Normal Bakım

Part # 5121
Multi-Lube

Not:
Epoksi tahtanızın
bakımı hakkında
önemli bilgiler için
lütfen arka kapak
iç kısmına bakın.

Kablo Gerginliğini Kontrol Edin

Kablolar,
parmaklarla sabit bir
baskı altında
hafif şekilde
sıkılmaları için
yeterince gergin olmalıdır.

Dümen Ayarı
Direksiyon Hatlarının Ayarlanması
1
Direksiyon hatlarını direksiyon kablolarına bağlayın.
2
İki kaliperden birini tamamen sıkın
ve yardımcınıza tutturun. Tek
başınıza yapıyorsanız kaliperleri
sıkıştırılmış şekilde tutmak için bir
lastik bant veya şerit kullanın.
Not: Yalnız başınıza çalışıyorsanız
yerinde tutmak istiyorsanız kaliperi
bir lastik bant veya şeritle tutma
koluna bağlayabilirsiniz.
3
Dümen kısmen bir yöne doğru
dönmüş olacak. Dümeni, bir noktada sert şekilde durana kadar
bu yönde çevirmeye devam edin.
Daha sonra uygun ayar hattını tutan
vidayı gevşetin, gevşekliği çıkarın ve
yeniden sıkın..
4
Bastırdığınız kaliperi bırakın.
Diğer kaliperi sıkın ve onun için
de 3. adımı tekrarlayın.
5
Dümenin işlevini kontrol edin.
Kaliperler tam sıkıldığında
dümen her iki yönde de tamamen döndürülebilir olmalıdır.
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Muhafaza ve Nakliye
Muhafaza

1
Mirage
Eclipse’i tozsuz
ve kuru bir
ortamda muhafaza edin.

Araç Üstü

Portatif Teker
1
Tahtanın alt
kısmında iki giriş
yeri vardır.

Plug-in Cart

Güvenlik
Tahtanın Döndürülmesi

Mirage Kutu Buşon
Mirage Eclipse ürününüz Mirage Kaset Buşon ile
birlikte satılır. Kaset Buşon Mirage Eclipse paketinde
standart bir ekipman ürün olarak verilir. Bu buşonu,
MirageDrive çıkarıldığında, ekstra güvenlik sağlamak
ve pedal çevirirken gövdenin alt kısmını “dengelemek”
için Mirage içindeki boşluğa yerleştirin.
Kürek çekme
MirageDrive’ın arızalanması ve küreğinizin olmaması
durumunda, tutma kollarını çıkarın ve tahtayı elinizle
yürütün.
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Güvenlik
Yapılacaklar listesi
Lütfen bu ürünü kullanmadan önce üreticinin bilgi paketini iyice okuyun.
Bu ürünün kullanıcısı, kürekli/pedallı sporlarla bağlantılı tüm riskleri anlayıp
kabul etmiş sayılır. Fiziksel aktivitelerinizle ilgili olarak doktorunuza danışın.

Her zaman:

Hiç bir zaman:

•

Sahil Güvenlik tarafından
onaylanmış bir kişisel can kurtarma donanımı giyin.

•

Taşkın ve/veya hızlı akan su
koşullarına girmeyin.

•

Bir can kurtaran planı oluşturun:
Nereye gittiğiniz ve ne zaman
döneceğiniz hakkında birisini
bilgilendirin:

•

•

Hava koşulların uygun şekilde
giyinin. Soğuk su ve/veya hava
hipotermiye neden olabilir. Güneş
kremi sürün ve diğer güneşten
koruyucu giysiler giyin.

Bu ürün bir sörf tahtası
değildir ve dalgaların
üzerine çıkma amaçlı
üretilmemiştir. Bu ürünle
dalgalar üzerinde sörf yapmak yaralanmalara neden
olabilir.

•

Yeteneklerinizin üstüne
çıkmayın ve sınırlarınızın
farkında olun.

•

Bu ürünü kullanmadan önce
alkol veya başka uyuşturucu
maddeler kullanmayın.

•

Her kullanımdan önce
ekipmanınızda herhangi bir hasar
veya arıza olup olmadığını kontrol
edin.

•

MirageDrive tahtanızı ve
pedalınızı iple kendinize bağlayın.

•

Çalıştırmadan önce tanımadığınız
sularda keşfe çıkın.

•

Nehir suyu seviyeleri, gelgit
değişiklikleri, rüzgar koşulları,
su içindeki ve dışındaki engeller
ve hava durumu değişikliklerini
aklınızda bulunduğun.

•

Her zaman kendinizi iple
bağlayın.

Garanti
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Garanti Kayıt Kartınızı en kısa zamanda doldurarak bize
göndermeniz çok önemlidir.
Bu bilgiler Hobie Cat Company’nin paylaşılması gereken herhangi bir önemli
bilgi olduğunda sizinle iletişim kurmasına imkan sağlayacaktır. Lütfen Üreticinin ürünle birlikte sunduğu paket içerisinde bulunan Garanti Kayıt Kartını
doldurun veya şu adresten bizim çevrim içi formumuzdan yararlanın:

http://www.hobiecat.com/support/warranty-registration/
veya
Akıllı telefonunuzla bu QR kodunu tarayın
Hobie ürününüzle ilgili herhangi bir soru veya probleminizin olması halinde
lütfen Yetkili Hobie Bayinizle iletişime geçin. Bayiniz problemi değerlendirecek
ve gerekirse tamir edilmesine veya Hobie Cat Company’e bir garanti iade
başvurusu yapabilecektir. Tüm garanti kapsamındaki talepler Yetkili Hobie Kayak Bayiniz aracılığıyla yapılmalıdır. Garanti Kayıt Kartı ve Garanti
Politikaları, her modelle birlikte verilen Üretici Paketinde bulunmaktadır. Bayi
bulma web sayfasına gitmek için aşağıya adresi girin.
Tüm teknik veriler, renkler, grafikler ve özellikler herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. Lütfen ayrıntılı bilgiler için web sitesini ziyaret edin.
http://www.hobiecat.com/support/dealers/search/
Küreklerin Muhafazası

Dümenin Kilitlenmesi

Kürek
Muhafazasını Kargo Gergi
Store Paddle
İpleriyle
gerçekleştirin
Under Cargo
Bungee

down to lock riçin vidayı aşağıya doğru çevirin
rew kilitlemek
Dümeni
udde
ist sc
Tw

r

MirageDrive Çantası
72020512

Telefon Tutucu (Universal)
72020511

Mirage Eclipse Çanta
10.5 72050002
12.0 72050001

Su Şişesi Tutucu 72020510

Portatif Teker
80046203
İsteğe bağlı i Portatif Teker
80045101

Hobie® Mirage® Eclipse Ürününüzün Nasıl Güzel
Görünmesini Sağlarsınız
Her Hobie Mirage Eclipse tahtası ustaca tasarlanmıştır. ACX inşası – Gelişmiş
Kompozit Epoksi – yüksek parlaklıkla ve güzel grafiklerle ışıldar.
Tüm elde tasarlanmış ürünler gibi, her tahta benzersizdir. Birbirlerinden farkları
azdır. Hem karakter hem de kişilik olarak farklı düşünürüz.
Yeni spor arabaları veya Hobie’nin yüksek performanslı Apex RAW 4R yarış
tahtalarına benzer şekilde, Mirage Eclipse tahtanın güzelliği de düzgün bakım
yapılırsa çok uzun süre devam eder. Yükske parlaklığa sahip son katı korumak için
kayalara, taşlara, rıhtımlara ve diğer nesnelere çarpmaktan kaçının.
Hobie, Mirage Eclipse ürününü boyu diz seviyenizi aşan sularda, yani yaklaşık kırk
cm üstünde olan sularda çalıştırmanızı önerir. Bu şekilde sadece güzel tahta yüzeyini hasardan korumakla kalmaz aynı zamanda MirageDrive® ürününün ve dümen
bölmesinin dibe çarpmadan çalışmasını da sağlarsınız. Dolaşmayı bitirdiğinizde,
aynı şekilde Mirage Eclipse ürününden inerken de en az dize kadar derinliği olan
suları kullanın. Tahtayı su dışında plajda çalıştırmaktan kaçının.
ACX tahtaları güçlü ve kompozit yapı özelliğine sahiptir. Boya parçaları ve çizikler
yüzeyseldir, normal aşınma gerçekleştirir. Performansını etkilemezler.
Hobie Mirage Eclipse ürününüzü en iyi durumda tutmak ve tahtanızdan mükemmel performans almak için, kullanmadan önce Hızlı Başlangıç videosunu izleyerek
başladığınızdan emin olun. Yeni Eclipse ürününüzün en iyi durumda kalmasını
sağlamak için şu rutin bakım önerilerini takip edin.
• Her kullanımdan sonra temiz su ile durulayın.
• Uzun süreli muhafaza için tahtayı temiz ve kuru, tercihen Eclipse koruyucu çanta
içerisinde saklayın.
• Muhafaza ederken tahtayı doğrudan güneş ışığı almayacak ve aşırı sıcak ve
soğuğa maruz kalmayacak şekilde muhafaza edin.
• Karada iken kolay taşıma için ürün sahiplerine yardımcı bir plaj el arabası
kullanmalarını ve çizilmelere karşı ise kenar, burun be kuyruk koruyucu şeritler
kullanmalarını öneriyoruz.
• Tahtayı muhafaza ederken veya rafta tutarken altına altlık koyarak muhafaza edin.
• Tahta çantaları, plaj tekerleri, koruyucu şeritler ve raf altlıkları Yetkili Hobie Eclipse
Bayisinden temin edilebilir.
Özen gösterdiğiniz takdirde Mirage Eclipse ürününüz güzelliğini korur.

Üstüne çıkın ve Gidin!

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