
 

 

 

 

Puhallettava SUP-lauta ‒ käyttöohje 
 

On erityisen tärkeää antaa SUP-laudan olla täyteen puhallettuna ostamisen jälkeen ainakin 
muutaman päivän ajan, jotta se voi "asettua" oikeaan muotoon. Jos tätä ei tehdä, SUP-lauta 

ei ehkä pidä oikeaa muotoaan. Tänä aikana SUP-lautaa ei tule varastoida vaakasuoraan 

evien varaan, vaan pohja ylöspäin. 

 
Venttiilin käyttö 
• Kierrä ulkokantta ja ota se pois. Venttiili on kiinni, kun keskiruuvi on yläasennossa. 
• Venttiilin avaamiseksi aseta sormi venttiilin keskelle ja paina keskimmäistä ruuvia alaspäin, 

käännä sormea 1/4-kierros, kunnes ruuvi on painettuna/lukittu. 
• Sulje venttiili asettamalla sormi venttiilin keskelle, kierrä sormea 1/4-kierros, kunnes ruuvi 

poistuu lukosta ja liikkuu hieman ylöspäin. 

 
Pumpun liittäminen 
• Pumpun pää (jota on käännettävä) on liitettävä venttiiliin. 

• Kierrä oikealle (myötäpäivään) ja aloita pumppaus. 

• Täytä SUP-lautaa, kunnes siihen ei voi enää pumpata ilmaa (yleensä paineeseen 14-20 psi). 
• Irrota letku laudasta täytön jälkeen. 

• Varmista, että suojakorkki on asetettu takaisin paikalleen (suojaa lialta ja vaurioilta). 

 
Tarkista venttiili ja varmista, ettei venttiilin ympärillä ole vuotoja. 

 
Jos venttiilistä vuotaa ilmaa 
• Irrota venttiiliavain korjaussarjasta. 

• Aseta venttiiliavain venttiiliin ja käännä avainta varovasti myötäpäivään käsikahvalla. Kiristä 
varovasti niin, että kierteet eivät kiristy liikaa/vahingoitu. 

• Jos ilmavuoto ei korjaudu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään ja tarkista takuuehdot. 

• Paina venttiilin takaosaa tiukasti, käännä venttiiliavainta vasemmalle (vastapäivään) ja poista 
venttiilin kara. 

• Tarkasta venttiili vaurioiden varalta. 

• Jos venttiili on vaurioitunut, viallinen venttiili on tuotava myyjälle ja vaihdettava uuteen. 
• Käsittele venttiilin kara silikonilla tai saippuavedellä asennuksen helpottamiseksi. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

SUP-laudan täyttäminen 

SUP-laudan pitkän käyttöiän varmistamiseksi on erityisen tärkeää, että se täytetään ja tyhjennetään 

asianmukaisesti. 

Levitä SUP-lauta lattialle. Poista kaikki terävät esineet tasaiselta alustalta, jolla SUP-lauta täytetään. 
• Tarkista, että kaikki osat ovat mukana, kun SUP-lauta puretaan pakkauksesta. 

• Varmista, että venttiilit ovat kiinni. Aseta tätä varten sormi venttiilin päälle, paina pientä mustaa 
nuppia ja kierrä 1/4 kierrosta. 

• Pura pakkauksesta mukana toimitettu pumppu. Aseta suutin venttiiliin ja kierrä oikealle. 
Pumppu kiristetään venttiiliin. HUOM: ohjaustangon päällä on painemittari. 

• Pumppaa ilmaa SUP-lautaan, kunnes haluttu ilmanpaine on saavutettu. Yleensä 14-20 psi, älä 
ylitä tätä maksimiarvoa missään tapauksessa! 

 
Huomio 

Jos SUP-lauta täytetään liian suureen paineeseen, se voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita. Pidä 

SUP-lauta poissa suorasta auringonvalosta, kun SUP-lauta ei ole vedessä. Muuten letkuissa oleva 

ilma voi lämmetä niin kuumaksi, että laajeneminen vahingoittaa SUP-lautaa. 

Älä täytä mekaanisilla kompressoreilla. Mukana toimitettu pumppu varmistaa, että SUP-lauta 

täytetään oikeaan paineeseen. 

 
Tyhjentäminen 

Käännä venttiiliä 1/4-kierros. HUOM: SUP-laudan on oltava puhdas ja kuiva ennen kuin se 

rullataan kokoon varastointia varten. Poista hiekka ja lika SUP-laudan pinnalta. 
• Aseta SUP-lauta lattialle. 

• Kierrä turvakorkki irti venttiilistä ja irrota se. 

• Aseta sormesi venttiilin keskiruuvin päälle ja avaa venttiiliä vain hieman sormella painamalla 
päästääksesi ilmaa hitaasti ja varovasti, jotta venttiilissä oleva kumirengas ei siirry paikaltaan. 
Vasta kun suurin paine on päästetty, ruuvi voidaan lukita uudella painalluksella ja 1/4 
kierroksella, jotta ilma pääsee kokonaan poistumaan SUP-laudasta. 

• Paina koko SUP-lautaa tasaisesti poistaaksesi mahdollisimman paljon ilmaa. 

 
SUP-laudan taitteleminen 
• Aseta SUP-lauta lattialle. 

• Taittele SUP-lauta etupäästä alkaen ja jatka takapäätä kohti niin, että EVA on sisällä ja evät 
jäävät ulkopuolelle takana. 

• Kun SUP-lauta on taiteltu, se sopii täydellisesti mukana toimitettuun laukkuun/reppuun kuljetusta 
varten. 

 
Auringonvalo 

Älä jätä SUP-lautaa liian pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Putkien ilmanpaineen 

muutos voi vahingoittaa SUP-lautaa. Liiallinen altistuminen auringonvalolle (ultraviolettisäteille) voi 

nopeuttaa materiaalin ikääntymistä. Suojaa SUP-lauta suoralta auringonvalolta ja peitä se, jos se 

otetaan vedestä pitkäksi aikaa. 



 

 

 

 

 

Käyttö korkeammalla 

SUP-laudan normaali täysi ilmanpaine on 14-15 psi. Jos SUP-lauta täytetään merenpinnan 

korkeudella (matalassa korkeudessa) ja kuljetetaan sitten korkeammalla (esimerkiksi 

vuoristojärvelle), painetta on vähennettävä ylipaineen välttämiseksi. 

 
Yleinen kunnossapito 

 

Puhdistustarvikkeet 

Talouspuhdistusaineita tulee käyttää säästeliäästi eikä niitä saa päästää vesistöihin. Älä sekoita 

pesuaineita ja varmista sisätiloissa riittävä ilmanvaihto. ÄLÄ käytä syövyttäviä puhdistusaineita, 

liuottimia tai tuotteita, joissa on fosfaatteja, klooria, liuottimia tai tuotteita, jotka eivät ole biohajoavia 

tai öljypohjaisia tuotteita. Sitruspohjaiset puhdistusaineet ovat ihanteellisia SUP-laudan 

puhdistukseen ja ovat turvallisia sinulle ja ympäristölle. SUP-lauta voidaan parhaiten puhdistaa 

vedellä ja normaalilla saippualla. 

 
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KÄYTÄ vahoja tai puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia tai hiilivetyjä 

SUP-laudan pinnalla. Tuotteet kuivaavat pintaa ennenaikaisesti tai voivat vahingoittaa sitä. 

 
Jos kumievät (2 kappaletta kiinnitettynä tukevasti SUP-laudan alapintaan) taipuvat säilytyksen tai 

kuljetuksen yhteydessä, ne voidaan palauttaa alkuperäiseen muotoonsa lämmittämällä niitä 

hieman ja painamalla sitten tasaisella paineella. 
 
 
 
 

 
 



 

Korjaukset 
 

Varoitus 

Estä tulipalon, räjähdysten tai myrkytysten aiheuttamat vakavat vammat tai kuolemat. SUP-laudan 

korjaamiseen käytetyt liimat ja liuottimet ovat myrkyllisiä ja helposti syttyviä. Suorita aina 

varotoimenpiteenä nämä työt ulkona tai paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pysy kaukana 

avotulesta, kipinöistä tai sytytysliekillä toimivista laitteista. Höyryjen hengittäminen tai ihokosketus 

voi olla haitallista. Älä hengitä höyryjä ja vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Käytä 

hiilisuodattimella varustettua hengityssuojainta ja suojaa iho suojavarusteilla. 

 
Pienet korjaukset 

Jos SUP-lauta on vakavasti vaurioitunut, suosittelemme, että jälleenmyyjä tekee korjaukset 

puolestasi. Pienien reikien korjaukseen voit käyttää SUP-laudan mukana toimitettua sarjaa. 

Suuremmat reiät - tai jos paikat menevät sauman yli - tulisi paikkauttaa venekorjaamossa 

ammattilaisen toimesta. Jälleenmyyjäsi voi auttaa sinua löytämään lähimmän korjaamon. 

Parhaan tuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 60%, lämpötilan tulisi olla 18-25 

°C (65-77 °F). Älä tee tällaisia korjauksia suorassa auringonvalossa. 

 
Toimi seuraavasti 
• Leikkaa paikka, joka on joka suuntaan 30 mm suurempi kuin vahingoittunut alue. 

• Aseta paikka vaurioituneen alueen keskelle ja merkitse paikan ääriviivat kynällä. 
• Karhenna SUP-laudan pinta ja paikan takapinta kevyesti hiekkapaperilla. 

• (Poista tahrat ilmavuotoa ympäröivältä pinnalta ja paikasta. Karhenna molemmat 
hiekkapaperilla tasaisesti mutta ei liian syvältä, jotta säikeet eivät paljastu.) 

• Puhdista vaurioitunut alue ja paikka liuottimella. 

• Levitä kaksi ohutta kerrosta liimaa lyhytkarvaisella harjalla pyörivin liikkein paikan takapuolelle 
ja korjattavalle alueelle. Anna ensimmäisen kerroksen kuivua kokonaan (noin 15 minuuttia) 
ennen toisen kerroksen levittämistä. Toisen kerroksen on kuivuttava, kunnes se on tahmea. 
Laita sen jälkeen paikka valmistellulle alueelle ja paina se tiukasti kiinni. Paikan alle jääneet 
ilmakuplat voidaan poistaa sileällä esineellä (lusikan takaosa toimii hyvin). Painele paikan 

keskeltä ulospäin. 
• Odota 24 tuntia ennen kuin täytät SUP-laudan uudelleen. 

 
Ilmavuotojen korjaus 

Valmistele tarvittavat materiaalit: saippuavesi, harja, kynä ja naskali (molemmat tylsiä), PVC-

materiaali (paksuus 0,9 mm), liima, MEK (pesuaine), puuvillakangas (liina). 



 

Pistoreikä SUP-laudassa 

Täytä SUP-lautaa hieman, kunnes se vuotaa ilmaa. Levitä saippuavettä alueelle harjalla. Kuplat 

osoittavat, mistä ilma vuotaa. 

• Pieni pistoreikä - Kasta tapin tai naskalin kärki liimaan ja pistää 3 tai 4 kertaa pistoreikään, joka 
täyttyy märällä liimalla. Odota 15 minuuttia, kunnes liima kuivuu. Tyhjennä ilma SUP-laudasta. 

• Suuret reiät - leikkaa PVC-materiaalista pyöreä paikka, joka on riittävän suuri peittämään reiän. 

• Puhdista paikan takapinta ja vuotavan reiän ympäristö MEK:lla ja levitä liima harjalla tasaisesti 
molemmille pinnoille (ensimmäinen liimakerros). Odota 15-20 minuuttia. 

• Levitä toinen kerros liimaa harjalla molemmille pinnoille ja odota taas 15-20 minuuttia (toinen 
liimakerros). Kiinnitä liimattu paikka reiän päälle. Paina voimakkaasti puristustelalla tai hiero 
tylsällä metalliesineellä, kunnes paikka tarttuu. 

• Anna liiman kovettua vähintään 24 tuntia 20 prosentilla suositellusta ilmanpaineesta. 

 
Huomio 

Paikan on annettava kovettua (alle 20 %:lla suositellusta ilmanpaineesta) korjauksen jälkeen 

vähintään 24 tunnin ajan. Jos SUP-lauta on täynnä tai sitä käytetään liian aikaisin, paikan tartunta 

voi heikentyä. 

 
Jos sinulla on ongelmia, voit pyytää paikalliselta jälleenmyyjältäsi neuvoja. 

 
Varastointi 
• Jokaisen käytön jälkeen SUP-lauta ja kaikki sen osat on pestävä miedolla saippualla ja 

huuhdeltava makealla vedellä. Anna kaikkien osien kuivua ennen säilyttämistä kantolaukussa. 
Tämä estää homehtumisen. 

• SUP-laudan kauniin ulkonäön säilyttämiseksi varmista, että sitä säilytetään viileässä, kuivassa 
paikassa ja suojattuna suoralta auringonvalolta. 

• Kun säilytät SUP-lautaa pidempään, älä säilytä sitä mukana toimitetussa pussissa/repussa. Jos 
SUP-lauta on taiteltu liian tiukasti, siihen voi syntyä teräviä taitteita. 

• Säilytä SUP-lautaa suorana tai rullalla ilman ryppyjä ja säilytä kuivassa paikassa. 

• Älä aseta painavia esineitä SUP-laudan päälle, jotta se ei vahingoitu varastoinnin aikana. 

• Älä taivuta kiinteiden evien kumia varastoinnin aikana, koska ne voivat menettää oikean 

muotonsa. 

 
Välttääksesi SUP-laudan värimuutoksia, vältä likaisia tai saastuneita vesiä, äläkä jätä SUP-lautaa 

veteen pitkäksi aikaa, kun sitä ei käytetä. 

 


