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 הוראות )עב(
01 

 הכנה לניפוח גלשן הסאפ
יש לקרוא הוראות הפעלה אלו ולהקפיד לפעול לפיהן לפני 
השימוש בגלשן הסאפ. יש להקפיד לבצע את רצף הניפוח/הוצאת 

 .בצורה נכונה ההרכבההאוויר הליך 

 תכולה:
 גלשן סאפ מתנפח 1
 תיק גב 1
 ניום ימשוט מתכוונן מאלומ 1
 משאבה ידנית 1
 מטר 2..0רצועה באורך  1
 סנפיר נתיק 1
 ערכת תיקון 1
 

 

 יש לסלק כל חפץ חד או משונן מהשטח על מנת למנוע נזק לגלשן הסאפ.

 ניפוח / הוצאת אווירהוראות הרכבה / 
 יש לנפח את גלשן הסאפ עם המשאבה הידנית המצורפת.

 
 
 
 

 מכסה שסתום .1
 כפתור .2
 בסיס שסתום .3

 
 
 

 
-( פנימה וסובבו כ0(. דחפו את הכפתור )1הבריגו החוצה את מכסה השסתום ) -

 מעלות על מנת שיהיה "בחוץ". 02
קצה הצינור של המשאבה ונפחו עד שתגיעו ללחץ הכניסו את  -

הנדרש. לאחר הניפוח יש להדק את מכסה השסתום )נגד כיוון 
השעון(. רק מכסה השסתום יכול להבטיח אטימות מלאה נגד 

 אוויר.
( ולדחוף 1על מנת להוציא אוויר מגלשן הסאפ, יש להסיר את מכסה השסתום ) -

מעלות על מנת שיהיה  02-פנימה ולסובב כ (0את הכפתור )
 "בפנים".

 

 הלחץ הנכון עבור גלשן סאפ זה הוא:
 מיליברPSI =(10111 ) 11בר /  1מקסימום 

 אין לחרוג מערכים אלה!
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 H3שסתום  .1
 חבל בנג'י קדמי .2
 EVAמשטח  .3

 ללא החלקה
 ידית נשיאה .4
 טבעת מתכת .5
 סנפיר קבוע .6
 סנפיר נתיק .7

השימוש במשאבה חשמלית או במדחס אוויר באחריותכם בלבד. הדבר עלול 
 לגרום נזק לגלשן הסאפ.

 סנפיר נתיק בצד האחורי של גלשן הסאפ
מומלץ להשתמש בסנפיר הנתיק במים עמוקים, שם הוא יאפשר לכם לנוע קדימה 
בקו ישר. אין להשתמש בו במים רדודים מכיוון שהסנפיר עלול לפגוע בקרקעית. 

 ניתן להרכיב את הסנפיר על גלשן הסאפ בין אם הוא מנופח או לא.
דחוף את הסנפיר לתוך החלק השחור בצד האחורי של על מנת להרכיב את הסנפיר יש ל

גלשן הסאפ. כדי לנעול את הסנפיר יש לדחוף את פין הנעילה בחור הבסיס של הסנפיר.

גלשן הסאפ יכול להיות מאוד מסוכן ומצריך כוח פיזי. המשתמשים במוצר זה  -
נדרשים להבין כי השתתפות בגלישת סאפ עלולה להוביל לפציעה רצינית ואף 

 מוות.ל

 מדריך מוסמך או מורשה.על ידי יש לעבור הדרכת גלישת סאפ  -

יש לבדוק תמיד את תחזית מזג האוויר לפני השימוש בגלשן הסאפ. לעולם אין  -
 ת רעמים וברקים.ולהשתמש בגלשן הסאפ בעת סופ

יש ללבוש יש להשתמש תמיד בציוד המגן המתאים וללבוש חגורת הצלה.  -
-חליפת צלילה או מגן בפני קרינת אולטרהבגדי מגן מתאימים לתנאים כגון 

סגול. מים קרים ומזג אוויר קר עלולים להוביל להיפותרמיה. תמיד יש לקחת 
 תעודת זהות.

 יש לחבוש קסדה לפי הצורך. -

 ק"ג. 58אין לחרוג מהמשקל המקסימלי של  -

 ו/או אלכוהול.אין להפעיל את גלשן הסאפ תחת השפעת סמים  -

דגם זה נועד למים רדודים )אגם, נחלים, חוף הים( בעמידה ובישיבה. מומלץ  -
 שלא להשתמש בגלשן הסאפ בגלים גבוהים או לגלישה.

 יש להיזהר מרוחות ימיות וזרמים מכיוון שהם עלולים לסחוף אתכם לים. -

 סימנים של בלאי, נזילות אוולמצוא יש לבדוק את הציוד לפני כל שימוש  -
 תקלות.

 לגלשן הסאפ בכל עת.המצורפת יש לקשור את הרצועה  -

 אין לאפשר לילדים להשתמש בגלשן ללא השגחת מבוגרים. -

יש תמיד להודיע למישהו על מסלול הגלישה, הזמן ומקום היציאה והזמן  -
 והמקום החזרה המיועדים. מומלץ שלא לגלוש לבד.

אחרים בעיקר משחיינים וילדים. יש להקפיד שגלשן  יש להיזהר מרוחצים -
 הסאפ והמשוט בשליטתכם בכל עת.

 

 
 
 

 פין נעילה

 הוראות להרכבת המשוט המצורף
 חלקים. .-המשוט המצורף מורכב מ

 

 
  

 

 

 
 

 

 



 
 כוונון המשוט לאורך הנדרש:

02 
 

ניתן לקבע אותם על ידי (. .( לתוך ראש המוט )0יש להכניס את תחתית המוט ) -
 (.( לתוך החור של המוט )0)המוט הכנסת הפין שעל 

 

 ( על ידי לחיצה על הכפתור.0יש לפתוח על הכפתור שעל ראש המוט ) -
( ובחרו באורך שמתאים לכם. לחצו את הפין 1הכניסו את תחתית המוט ) -

 (.1המוט ) ( לתוך חור0ל המוט ))מאחורי הכפתור( ש
 מטר. 0.02-מטר ל 5..1אורך המשוט נע בין  -

 הרצועה קשירת
את הרצועה המצורפת לקשור לפני שמתחילים להשתמש בגלשן הסאפ יש ראשית 

 לגלשן הסאפ ולגופכם.
 את הרצועה לטבעת המתכת בראש גלשן הסאפ.קשרו  -
 את הצד השני של הרצועה לקרסול שלכם. קשרו -

 כשתיפלו במים הרצועה תדאג שגלשן הסאפ לא יתרחק מכם.

 תחזוקת גלשן הסאפ
יש לנקות ולבדוק את גלשן הסאפ וכל אביזריו. יש להשתמש בחומר ניקוי עדין  -

 שוחק. ולא
יש לוודא שגלשן הסאפ יבש לחלוטין לפני שמכניסים אותו לתיק הגב. אחרת  -

פת/הגוף או התאים הדבר עלול לגרום לעובש, ריח רע ולחשוף את המעט
 הפנימיים של גלשן הסאפ לנזקי מים.

 תיקונים:
על אף שגלשן הסאפ עשוי מחומר מחוזק וקשיח, עלולים להיווצר בו חורים או 

 סדקים עקב שימוש לא תקין. ערכת תיקונים מצורפת לביצוע תיקונים קטנים.
 יש להכין טלאי עגול עם חומר תיקון במידות הנכונות. -
 ומר התיקון ואת האזור שמסביב לדליפה עם אלכוהול.יש לנקות את ח -
ק על משטח הגלשן ועל חומר התיקון. יש בת של דשכבות דקות ושוו .יש למרוח  -

 דקות בין כל שכבה. 8להמתין 
דקות לפני הנחת חומר התיקון. יש  12-18לאחר השכבה השלישית, המתינו  -

יש לשים לב במיוחד  להשתמש ברולר כדי למרוח את חומר התיקון באופן שווה.
 .לקצוות

 שעות לפני ניפוח הגלשן שוב. 02המתינו לפחות  -
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


