
STAND UP-PEDDELBORD
HANDLEIDING
Dit dient u voor het gebruik van uw SUP te lezen & te begrijpen.

JL027264N
JL027265N
JL027267N

www.jilong.com

Breng het product niet terug naar de winkel
Neem contact met uw lokale naverkoopservice
E-mailadres: service@jilong.com
Telefoonnummer: 1-866-946-3002

STOP

SBN300-13-NL
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WAARSCHUWING: Lees de handleiding voordat u dit product gebruikt. Als u de bedieningsin-
structies niet naleeft, kan dit leiden tot verdrinking.
WAARSCHUWING: een ongelijkmatige distributie van personen of ladingen in de boot kunnen 
leiden tot verdrinking.
WAARSCHUWING: dit product dient niet om levens te redden. Geen bescherming tegen ver-
drinking. Alleen voor zwemmers.
WAARSCHUWING: Niet voor gebruik door kinderen.
WAARSCHUWING: voordat u dit product gebruikt, moet de gebruiker lessen nemen bij een er-
kende school.
WAARSCHUWING: wees altijd extreem voorzichtig en werkt nooit op een ondoordachte manier 
wanneer u dit product gebruikt. Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige letsels of overlijden.
WAARSCHUWING: draag altijd een goedgekeurde drijfvest (reddingsvest).
WAARSCHUWING: blaas het bord alleen op met de bijgeleverde pomp en blaas het nooit over-
matig op.
WAARSCHUWING: Zorg dat het bord niet wordt overbelast en ga nooit alleen het water in.
WAARSCHUWING: nooit laten slepen door een boot of een ander voertuig.
WAARSCHUWING: alleen gebruiken in water uit de buurt van afval en hindernissen.
WAARSCHUWING: niet gebruiken in stroomversnellingen of hoge golven.
WAARSCHUWING: niet gebruiken bij sterke wind, krachtige stroom, open water of gevaarlijke 
getijden.
WAARSCHUWING: nooit in het water duiken vanaf dit bord.
WAARSCHUWING: het gebruik van dit product vereisen vaardigheden en fysiek vermogen. 
Mag alleen worden gebruikt door bekwame zwemmers.
WAARSCHUWING: Overschat uw mogelijkheden niet of onderschat de natuurkrachten niet.
WAARSCHUWING: Dit product nooit gebruiken in zee zonder een geschikt surfkoord. Als u van 
het bord valt, kunnen wind en stroming het bord sneller meedragen dan u kunt zwemmen.
WAARSCHUWING: LET OP VOOR AFLANDIGE WINDEN EN STROMINGEN Gebruik dit pro-
duct nooit bij aflandige winden of bij een wind van meer dan 10 knopen.
WAARSCHUWING: het bord nooit in of bij water achterlaten als het niet wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: zorg dat u de lokale veiligheidsregels en bootvoorschriften kent en naleeft.
WAARSCHUWING: raadpleeg altijd de juiste instanties met betrekking tot de water- en weers-
omstandigheden.
WAARSCHUWING: controleer uw uitrusting vóór elk gebruik op tekenen van slijtage, lekken of 
defecten.
WAARSCHUWING: gebruik dit product niet onder de invloed van alcohol of geneesmiddelen.
WAARSCHUWING: het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat 
alle gebruikers de instructies voor een veilig gebruik van dit product aandachtig lezen en nale-
ven.
WAARSCHUWING: u bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van ande-
ren rondom u tijdens het gebruik van dit product.
WAARSCHUWING: Gebruik het bord niet als u vermoedt dat er een gat of lek is. Het kan on-
veilig zijn.
WAARSCHUWING: Overschrijd de maximale belasting niet. Het overschrijden van de gege-
vens op de capaciteitsplaat kan leiden tot verdrinking.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES Kort overzicht       

Basisgegevens

Component

Modelnummer. Native 300
Buitenafmetingen 301x75,5x10 cm

Maximale belasting 1 persoon of 100 kg
Kamers 1

Bedrijfsdruk 10~12 PSI

ITEMNR. JL027264N JL027265N JL027267N
SUP-bord 1 1 1

Reparatiekit (geen lijm) 1 1 1
Afneembare zachte zitting 1 1 0

Handpomp 1 1 1
Draagtas 1 1 1

Instructiehandleiding 1 1 1
Peddel 1 0 0

Voetsteun 1 1 0

D-ring

Ventiel

D-ring

Handvat

Bungeekoord

Vin

Zitting

Voetsteun

Voetsteunhouder
Antislipkussen

Nynke
Notitie
Marked ingesteld door Nynke
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OPBLAZEN & MONTEREN INSTALLATIE VAN DE VIN

VOORZICHTIG: gebruik geen scherpe gereedschappen. 

VENTIELGEBRUIK
Om toegang te krijgen tot het opblaasventiel van het bord, verwijdert u de veiligheidskap door deze 
linksom te draaien.
De klep wordt geopend en gesloten via een centrale veerpen. Om het ventiel af te sluiten voor het op-
blazen, moet u controleren of de pen in de positie "omhoog" staat. Als deze in de positie "omlaag" staat, 
drukt u op de ventielpen en draait u deze linksom tot deze naar buiten springt.

VOORZICHTIG: de vin kan worden geïnstalleerd wanneer het bord wordt opgeblazen of leeggelaten.
De kromming van de vin moet naar de achterkant van het bord gericht zijn.

WAARSCHUWING: voordat u dit product gebruikt, moeten beginnende gebruikers lessen nemen bij 
een erkende school.
1. Verbind B en C via de vastgemaakt elastische gesp. 
2. Verbind C en D. Pas de geschikte lengte aan. 
3. Maak A1 en A2 vast.
WAARSCHUWING: als u ze niet stevig vastschroeft, kan dit onveilig zijn.

Peddelgrootte:
Peddels worden geleverd in verschillende grootten. Het is belangrijk om de juiste peddellengte voor uw 
lengte te gebruiken. De meeste peddelschachten kunnen worden ingekort tot een perfecte lengte. 
Methode voor het vaststellen van de juiste peddellengte: gebruik een peddel die ruwweg 15 -25 cm groter 
is dan u.

TIPS
Het bord niet overmatig opblazen. De maximumdruk is 12 PSI.
Gebruik geen luchtcompressor om uw bord overmatig op te blazen. 
Schade aan uw bord die is veroorzaakt door het overmatig opblazen, wordt niet gedekt door uw garan-
tie.
Hoewel de pomp een aansluiting heeft om het bord te laten leeglopen, hebt u de pomp hiervoor niet no-
dig.
Voordat u het product gebruikt, moet u het bord opblazen en 24 uur laten liggen om zeker te zijn dat het 
luchtdicht is. Als u een consistente verlaging in de luchtdruk vindt, volgt u de instructies voor het detec-
teren van lekken in het hoofdstuk over het repareren van het bord in deze handleiding.

Schroef de vin stevig vast (zoals in de bovenstaande afbeelding) 

VOORZICHTIG: vervang de ventielklep altijd wanneer niet wordt opgeblazen/leeggelopen. Dit verhin-
dert dat er per ongeluk lucht vrijkomt en partikels in het ventiel terechtkomen.

OPBLAZEN: 
Sluit de sproeimond van de opblaasslang aan op het ventiel van het bord en draai de sproeimond 
rechtsom.
De maximale opblaasdruk is 12 PSI. (Een waarde tussen 10-12 PSI is doorgaans geschikt)
Nadat het opblazen is voltooid, verwijdert u de opblaasslang en vergrendelt u de veiligheidskap van het 
ventiel.
WAARSCHUWING: als u het product blootgesteld laat aan warm zonlicht, moet u de druk controleren. 
Als de druk groter is dan 12 PSI, laat u het bord iets leeglopen om te voorkomen dat het materiaal over-
matig wordt uitgerekt.

LEEG LATEN LOPEN:
Verwijder al het water of afval uit het gebied van het ventiel voordat u de veiligheidskap van het ventiel 
verwijdert.
Druk de ventielpen iets omlaag om het lucht langzaam uit het bord te verwijderen. Na ongeveer 10 secon-
den, wanneer de luchtdruk in het bord iets is afgenomen, drukt u de klepsteel volledig omlaag en draait u 
deze rechtsom om deze te vergrendelen in de "open" positie. Bij het leeglopen moet u letten op eventueel 
zand of afval rond het gebied van het ventiel.

MONTAGE VAN DE PEDDEL
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ONDERHOUD EN OPSLAG

Afhankelijk van het gebruik van onderdelen, dient u enkele reserveonderdelen beschikbaar te houden. 
Raadpleeg de lokale agent voor door de fabrikant goedgekeurde onderdelen voor als u het systeem 
onderhoudt.
Reinig uw bord na een reis om schade van zand, zout water of blootstelling aan de zon te voorkomen. 
Gebruik een tuinslang en een spons en zachte zeep om het meeste vuil van het bord te wassen. Con-
troleer of het bord volledig schoon en droog is voordat u het opbergt. Anders kan het schimmelig wor-
den.
Gebruik geen oplosmiddelen om het bord te reinigen. Oplosmiddelen beschadigen het materiaal of de 
plastic onderdelen van het systeem.
Sla alle bordaccessoires op een droge opslagplaats met ventilatie op. Zorg dat alle onderdelen voor het 
opslaan droog zijn.
U kunt het bord opgeblazen of leeg opbergen.
→ Kies een droge en koele plaats om het bord op te bergen.
→ Hang het bord niet op.
→ Plaats er geen zware of scherpe objecten op.
Het bord is bedoeld om buiten het seizoen te worden opgeslagen. Als u in een temperatuursgebied leeft 
waar het bord niet het hele jaar wordt gebruikt, wordt u TEN ZEERSTE AANGERADEN om het bord te 
laten leeglopen, grondig te laten drogen en het voor het buitenseizoen op een beschermde plaats op 
te slaan. Hiermee verlengt u de levensduur van het bord en voorkomt u dat er een veiligheidsrisico op-
treedt terwijl het bord niet in gebruik is.
Waarschuwing: Bepaalde huishoudelijke schoonmaakmiddelen, chemicaliën en andere vloeistoffen 
(zoals batterijzuur, olie en brandstof) kunnen de PVC beschadigen. Controleer de boot bij eventuele on-
gevallen op lekkage en structurele integriteit.

Kleine gaatjes en lekkages kunnen met de reparatiekit worden gerepareerd die samen met het bord ko-
men.

1. Zoek het lek.
2. Reinig de omgeving grondig rondom de lekkage om vuil en vet te verwijderen.
3. Snijd een stukje reparatiemateriaal in ronde vorm die groter is dan het beschadigde gebied.
4. Gebruik een stukje van de reparatiekit, teken de omtreklijn van de pleister.
5. Breng aan de onderkant van het reparatiestukje en rondom het te repareren gebied plaksel aan. Breng 
de lijm licht, maar volledig op het betreffende gebied aan (niet inbegrepen).
6. Plaats het reparatiestukje op het beschadigde gebied en druk het stevig neer.
7. Laat het gedurende 12 uren drogen. Nadat de pleister is gedroogd, brengt u voor volledige afdichting 
lijm (niet bijgeleverd) rondom de randen aan (4 uur drogen).

REPARATIE

Beperkte garantiekaart

Wij bieden voor alle componenten in deze gelamineerde PVC-boot/kajak/
stand up-peddelbord, enz. bij normaal gebruik en service, gedurende een 
periode van 365 dagen vanaf de aankoopdatum, alleen voor de originele 
koper een garantie tegen defecten in materialen en werkuitvoering.
Zijn er onderdelen door de gebruiker vervangen, beschadigd of onjuist 
gebruikt, dan is de garantie op die onderdelen ongeldig. In dat geval zul-
len we u informeren over de prijs van vervangingsonderdelen en de ver-
dere instructies.
Als gedurende de relevante tijdsperiode een verifieerbare fabrieksfout 
wordt gevonden, gaan wij als optie van de garantie voor een product 
ermee akkoord om het te repareren of te vervangen, mits het juiste aan-
koopbewijs wordt getoond.
Deze beperkte garantie is niet geldig als het product voor commerciële 
doeleinden wordt gebruikt, of bij schade door een ongeluk, natuurramp, 
verkeerd gebruik, verwaarlozing of misbruik, vandalisme, onjuist gebruik 
van chemicaliën, blootstelling aan extreme weersomstandigheden of ver-
waarlozing tijdens het instellen of demonteren van het product.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van instal-
latie, werkzaamheden of transportkosten die zich door vervanging van 
defecte onderdelen voordoen. Verder dekt deze beperkte garantie geen 
onbevoegde wijzigingen die aan het product zelf worden uitgevoerd.

Jilong® is niet verantwoordelijk voor kosten met betrekking tot de aan-
koop van chemische producten, afvalwater, of voor eventuele gevolgen 
van waterlekkage. De garantie is niet geldig wanneer de defecten niet 
zijn veroorzaakt door de fabrikant.
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Centra voor naverkoopservice
Voor servicevragen of om reserveonderdelen te bestellen, neemt u contact op met het onderstaande 
adres of bezoekt u www.jilong.com voor antwoorden op de vaakst gestelde vragen. Neem contact op 
met het geschikte kantoor. 
UK
BML UK
Benross House,Bridge Industrial Estate, Speke Hall Road,
Liverpool, L24 9WD, UK
Tel: 440151-448-69-73
E-mail: service.uk@jilong.com

V.S.A / CANADA / MEXICO
JILONG PLASTIC PRODUCTS NORTH AMERICA INC.
271, EAST 2ND AVENUE
VANCOUVER B.C. V5K 1J1 CANADA
Tel: 1-866-946-3002
E-mail: service@jilong.com

DENEMARKEN
HP Schou
Industrivej 67,7080 Borkop
Tel: 45-7662-1110
E-mail: service@hpv.dk

FINLAND
HP Schou
Jorvaksen myllytie 5 Jorvas kvarnväg 02420 JORVAS
Tel: 358(0)102710424
E-mail: uv@tradewind.fi

NEDERLAND / BELGIË / LUXEMBURG 
Aqua-fun
Icarus 11
8448 CJ Heerenveen

Tel. 0031 513 62 66 66
Fax 0031 513 41 80 37
E-mail service@aqua-fun.info

RUSLAND
АСБ-Рейтинг
115419, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 7/1 
Тел.: +7 (495) 231-35-99 (многоканальный) 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00
Факс: +7 (495) 231-20-22
Электронная почта: refer@hoztorg.ru 

BRAZILIË
Sérfi Marketing & Sales e Representações Ltda
Al. Tambaqui, 59 - Residencial 11 - Alphaville
Santana de Parnaíba/SP
CEP: 06540-300
CNPJ: 02.976.412/0001-97
sac@serfi.com.br / 55(11) 4602-1176

FRANKRIJK / ITALIË / SPANJE / PORTUGAL 
Jilong Europe Srl unipersonale
Via Vitaliano Brancati 44, 00144, Rome - Italië
Tel: Frankrijk - 0800908976
Italië - 800911531
E-mail: service@jilong-europe.com

DUITSLAND / OOSTENRIJK
HEISSNER GmbH (zwembaden/spa's)
Schlitzer Straße 24 D-36341 Lauterbach, Duitsland
Tel: 49-1805- 4347
E-mail: info@HEISSNER.de

ZWEDEN
HP Schou
Åsvägen 2 E,281 37 Hässleholm
Tel:46-451-381-980
E-mail: service@hpverktyg.se

NOORWEGEN 
Osjord
Luramyrveien 64 Postbox 152,4065 Stavanger
Tel: 47-51-63-72-00
E-mail: ArntEinar.Gjovag@osjord.no

POLEN / TSJECHIË / SLOWAKIJE / HONGARIJE 
SASKA SP. Z O.O.
Ul. Marynarki polskije 59a 80-557 gdansk Polen
Tel: + 48 58 3004633, 3004863
E-mail: saskasprzedaz@wp.pl

KROATIË / SLOVENIË / BOSNIË / SERVIË 
Eurom Denis d.o.o
Borongajska 81a, 10000 Zagreb
Hrvatska
tel.: 385 1 230 70 00
E-mail: eurom@eurom.hr
 
AZIË
上海吉龙塑胶制品有限公司
上海浦东新区川沙黄楼栏学路 460-520 号
Tel: +86-21-58942200
E-mail: info@jilong.com

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China

Tel: +86-21-58942200  E-mail: info@jilong.com  Web: www.jilong.com
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