
Brugervejlening til
Hobie Mirage® EclipseTM bræt til 

stående padling





I 1950 opstod Hobie’s drøm i sine forældres garage, 
da han besluttede at bruge sin kærlighed for bear-

bejdelse af træ til surfsporten. Far bakkede sin 
Buick ud... Hobie snittede sit første surfbræt...

Og havde dermed startet sin virksomhed.
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1. Mirage opretstående Eclipse-bræt

2. Styr

3. MirageDrive

4. Rorblad

5. Kassetteindsats

Opbygning
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Isæt styret..

Fastlås det ved 
at dreje knappen 
placeret på styr-
modtagerpunktet 
i enten den ene 
eller den anden 
retning. 

Installation af styret

Montering
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Hægt roret på 
bagkanten af 
åbningen i ror-
tromlen.

Stræk elas-
tikløkken over 
roret og ind 
i hægten på 
rorets forside. 
Elastikken vil få 
roret på plads.

Lokalisér de styres-
nore, der leder ud 
af bræt- og styrek-
ablerne, som leder ud 
af styret. 

Snor styresnorene, 
der leder ud af 
brættet, rundt om de 
kugler, som er for-
bundet med styrekab-
let placeret på styret.

Venstre styresnor er for-
bundet med venstre kabel, 
og højre styresnor med 
højre kabel. Pas på, at de 
ikke er krydset. Grå med 
grå, sort med sort. 

Styresnorforbindelse

Installation af roret

Montering
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Installation af MirageDrive

Udtagning af MirageDrive

Tirer sur 
chaque 
levier Click 
and Go.

Løft drevet lige op 
i vejret.

Vend 
pedalerne 
fremover.

Vend pedalerne 
bagover.

Sænk drevet således, at 
ryggen ligger vandret.

Pres drevet ned og lås det fast i 
Click and Go-mekanismen.
Drevet fastlåses automatisk ved 
korrekt installation.

Niveau

MirageDrive vejledning
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Bettjening af Mirage Driver

I kystnære farvande og ved strand

I kystnære far-
vande trykkes 
en af pedalerne 
i bund mens 
der fortsættes 
med små 
skridt, for at 
finnerne bliver 
ved med at 
bevæge sig tæt 
på brættet.

På vandet

1



High Pedal 
Resistance

Mid Pedal 
Resistance

Low Pedal 
Resistance
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Placering af pedaler

Tilføje/sænke finnemodstand 

MirageDrive vejledning

Løsn skruen i bun-
den af masten for at 
øge finnemodstan-
den. Stram til for at 
mindske modstan-
den.

Træk finnen ud 
af masten på din 
MirageDrive ved at 
fjerne den lille nø-
glering og kile.

Sæt finnen tilbage 
i MirageDrive og 
fastlås den ved hjælp 
af kilen og nøglerin-
gen.

3,2 mm 
indstiksnøgle

21 3

Høj 
pedalmodstand

Moderat 
pedalmodstand

Lav 
pedalmodstand
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Styring

Styring

Squeeze to Steer Right

Squeeze to Steer Left

Klem her for at dreje til venstre Klem her for at dreje til højre



Multi-Lube

Part # 5121

12

Kablerne skal 
være strammet 
nok til kun at 
kunne klemmes 
let ved kraftigt 
tryk mellem fin-
gerspidserne.

Tjek kabelspænding

Regelmæssig vedligeholdelse af MirageDrive

Vedligeholdelse og pleje
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Forbind styresnorene til 
styrekablerne.

Roret vil blive drejet delvist i én 
retning. Drej roret manuelt i samme 
retning, indtil det mekaniske ende-
stop. Løsn dernæst den skrue, der 
fæstner den relevante justeringss-
nor, stram til og spænd skruen til 
igen.

Frigør det sammenklemte hånd-
tag. Komprimér det andet hånd-
tag og gentag trin 3 for dette.

Tjek rorfunktionen. Roret skal 
kunne drejes fuldt ud til begge 
sider, når håndtagene er helt 
komprimeret.

Sammenklem fuldstændigt et af de 
to håndtag, og få din partner til at 
holde det. Hvis du arbejder alene, 
kan du bruge gummibånd eller tape 
til at holde håndtaget nedpresset.

Bemærk: Du kan fastgøre håndtaget 
til styret med gummibånd eller tape 
for at holde det på plads, hvis du 
arbejder alene.

Justering af styresnore

Justering af ror
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Plug-in Cart
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Opbevaring

På biltag

Plug-in vogn

Opbevar Mi-
rage Eclipse i 
tørre omgivels-
er i ly for vind 
og vejr.

Der findes to 
kontakter på 
undersiden af 
brættet.

Opbevaring og transport

1

1

Plug-in vogn



15Sikkerhed

Padling

Vending af brættet

Mirage-kassetteindsats

Hvis en defekt opstår i MirageDrive, og du ikke har 
nogen paddel, så fjern styret og brug dine arme til at 
padle.

Dit Mirage Eclipse leveres med en Mirage-kas-
setteindsats. Indsatsen leveres som del af stan-
dardudstyret til Mirage Eclipse. Stop proppen 
godt ind i Mirage, når MirageDrive tages ud, for 
større sikkerhed og for at “afstemme” skroget, 
når der padles.



16 Sikkerhed

Læs venligst den forsynede informationspakke, før du bruger produktet 
første gang.

Brugeren af dette produkt erkender, både at forstå og antage de risici, 
der er forbundet med padle- og pedalsportsgrene. Rådspørg din læge 
om, visse fysiske aktiviteter er passende for dig. 

Tjekliste

Du bør altid:

•	 bære personligt flydeudstyr, 
der er godkendt af kystvag-
ten;

•	 indlevere en ”float plan”;  
lade nogen vide, hvor du 
tager hen, og hvornår du vil 
være tilbage; 

•	 klæde dig på efter vejrfo-
rholdene – koldt vand og/
eller vejr kan forårsage 
hypotermi; anvende sol-
creme og tøj, der beskytter 
mod solen;  

•	 kontrollere dit udstyr for 
tegn på slid og defekter 
forud for hver anvendelse;  

•	 forbinde din paddel og 
MirageDrive med en snor;

•	 rekognoscere ukendte far-
vande forud for din tur; 

•	 være bevidst om vandstand i 
floderne, tidevandsændrin-
ger, vindforhold, forhindrin-
ger i og over vandet, samt 
vejrændringer; 

•	 bære en sikkerhedssnor.

Du bør aldrig:

•	 tage ud under oversvøm-
melse og/eller hurtigt 
skiftende vandforhold;

•	 Dette produkt er ikke et 
surfbræt og er ikke bere-
gnet til at surfe på bølger 
med – at surfe med dette 
produkt kan resultere i 
kvæstelser; 

•	 overskride egne evner 
– kend dine begrænsnin-
ger;  

•	 indtage alkohol eller 
bevidsthedsændrende 
stoffer, før du bruger 
dette produkt.
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Det er meget vigtigt, at du snarest muligt udfylder og 
sender os dit garanti-registreringskort.  

Disse oplysninger giver Hobi Cat Company mulighed for at kontakte dig, 
hvis der skulle være vigtig produktinformation at dele med dig. Du kan 
finde garanti-registreringskortet i din informationspakke eller udfylde 
vores onlineformular her:

http://www.hobiecat.com/support/warranty-registration/

eller

Scan denne QR-kode med din smartphone

Hvis du har spørgsmål eller problemer med dit Hobie-produkt, bedes 
du henvende dig til din autoriserede Hobie-forhandler. Han eller hun vil 
vurdere problemet, bistå med reparation og om nødvendigt fremsætte 
et garantikrav. Alle garantikrav skal gå igennem din autoriserede Hobie 
Kayak-forhandler. Garanti-registreringskortet og vores garantipolitik-
ker leveres med alle produktmodeller i informationspakken. Indtast 
adressen angivet herunder for at gå til vores ”Find en forhandler”-web-
side.

Alle tekniske specifikationer, farver og funktioner kan ændres uden 
varsel. Nærmere oplysninger kan findes på vores websted.

Garanti

Opbevaring af padle til stående padling

Rorlås til brug ved stående padling

Ranger la pagaie 
sous les tendeurs

Twist screw down to lock rudder Drej skruen nedad for 
at fastlåse roret.



MirageDrive-pose
72020512

Telefonholder 
(universalmodel)
72020511

Mirage Eclipse
-beskyttelseshylster  
10.5 72050002
12.0 72050001

 Vandflaskeholder
 72020510

 Plug-In vogn 
 80046203
 Valgfri i Plug In-vogn 
 80045101



Sådan bevarer du dit Hobie® Mirage® Eclipse’s 
smukke finish 

Hvert Hobie Mirage Eclipse-bræt er et mesterstykke. ACX-konstruk-
tionen – af avanceret komposit epoxy – skinner med højglans finish og 
smuk grafik.

Som med alle håndlavede produkter, er hvert bræt unikt. Forskellene 
fra det ene bræt til det andet er små. Vi opfatter disse variationer som 
karakter og personlighed.

I lighed med en ny sportsvogn eller et af Hobie’s højtydende Apex RAW 
4R racerbræt, vil Mirage Eclipse-brættets skønhed vare meget længere 
med den rette behandling. For at bevare højglans-finishen bør du undgå 
at støde ind i klippesten, grus, flydedokker og andre genstande.

Hobie anbefaler, at du søsætter Mirage Eclipse i vand, der når dig til 
knæet – dvs. ca. 40 cm dybde. Ikke blot undgår du derved at beskadige 
brættets smukke finish, men du giver også Mirage- Drive® og roret 
nok spillerum til at fungere uden at strejfe bunden. Hop af dit Mirage 
Eclipse-bræt i knæhøjt vand, når du er færdig med at bruge det. Undlad 
at lade brættet skylle ind på stranden, når det er i brug.

ACX-brætter nyder godt af en solid, sammensat konstruktion. Krakeleret 
maling og ridser er overfladisk, normalt slid. Det har ingen indflydelse 
på ydeevnen.

For at holde dit Hobie Mirage Eclipse i topform og få det bedste ud af det, 
er det en meget god ide at se Quick Start-videoen før brug. Følg disse 
råd om rutinemæssig pleje for at lade dit nye Eclipse tage sig ud fra sin 
bedste side.

•	 Skyl det med ferskvand efter hvert brug.
•	 Stiller du brættet til side for længere tid, skal du sørge for, at det er 

rent og tørt og helst opbevares i et beskyttelseshylster.
•	 Sørg for, at brættet under opbevaring ikke udsættes for direkte sol-

lys, ekstrem varme eller kulde.
•	 Vi anbefaler brugerne at benytte sig af den strandvogn, der tilbydes 

som ekstraudstyr, for at lette transport af brættet på land, og at an-
vende skinne-, næse- og halebeskyttelsestape for yderligere beskyt-
telse mod ridser.

•	 Opbevar eller transportér brættet med overfladen vendt nedad.
•	 Bræt hylstre, strandvogne, beskyttelsestape og stel-stødpuder kan 

alle bestilles hos din autoriserede Hobie Eclipse-forhandler

Med kærlig behandling vil dit Mirage Elipse bevare sin skønhed.

Op på brættet, og af sted!
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