
Hobie® Mirage® Stand Up
Εγχειρίδιο





Το όνειρο του Hobie γεννήθηκε το 1950 στο γκαράζ 
των γονιών του, όταν αποφάσισε να συνδυάσει την 
αγάπη του για την ξυλουργική και το σέρφινγκ. Ο 

πατέρας του έκανε στην άκρη την Buick... Ο Hobie 
σκάλισε την πρώτη του σανίδα του σερφ...

Το συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι του Hobie 
είχε μόλις ξεκινήσει.
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Αναζητήστε αυτό το εικονίδιο. Το online βίντεο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 
www.hobiecat.com/support/products

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν
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1. Σανίδα Mirage Stand Up Eclipse

2. Τιμόνι

3. MirageDrive

4. Πτερύγιο πηδαλίου

5. Βύσμα «Cassette Plug»

Ανατομία
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Συνδέστε το τιμόνι.

Κλειδώστε το 
περιστρέφοντας 
τον μοχλό προς 
οποιαδήποτε 
κατεύθυνση 
επάνω στη βάση 
του. 

Εγκατάσταση του τιμονιού

Συναρμολόγηση
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Περιστρέψτε για να κλειδώσει
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Κρεμάστε το 
πηδάλιο στο 
χείλος διαφυγής 
της σχισμής στο 
τύμπανο του 
πηδαλίου.

Τεντώστε τον 
ελατηριωτό βρόχο 
επάνω από το 
πηδάλιο και εντός 
του αγκίστρου στο 
μπροστινό μέρος 
του πηδαλίου. Το 
ελατηριωτό σχοινί 
θα τοποθετήσει το 
πηδάλιο στη θέση 
του.

Εντοπίστε τις 
γραμμές οδήγησης 
που εξέρχονται από 
τη σανίδα και τα 
καλώδια οδήγησης 
που εξέρχονται από 
το τιμόνι.

Περάστε τις γραμμές 
οδήγησης που 
εξέρχονται από τη 
σανίδα γύρω από τις 
σφαίρες που είναι 
συνδεδεμένες στο 
καλώδιο οδήγησης 
στο τιμόνι. 

Η αριστερή γραμμή 
οδήγησης συνδέεται στο 
αριστερό καλώδιο και η δεξιά 
γραμμή στο δεξί καλώδιο. 
Βεβαιωθείτε πως οι γραμμές 
δεν διασταυρώνονται. Γκρι με 
γκρι, μαύρο με μαύρο.

Σύνδεση γραμμής οδήγησης

Εγκατάσταση του πηδαλίου

Συναρμολόγηση
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Εγκατάσταση του MirageDrive

Αφαίρεση του MirageDrive

Τραβήξτε προς τα πίσω 
όλους τους μοχλούς 
«Click and Go».

Σηκώστε και αφαιρέστε 
τον μηχανισμό 
μετάδοσης κίνησης.

Γυρίστε τα 
πετάλια προς τα 
μπροστά.

Γυρίστε τα πετάλια ξανά 
προς τα πίσω.

Χαμηλώστε 
τον μηχανισμό 
μετάδοσης κίνησης, 
φροντίζοντας ο 
σκελετός να είναι 
επίπεδος.

Πιέστε και κλειδώστε τον μηχανισμό 
μετάδοσης στις θέσεις κουμπώματος 
«Click and Go». Ο μηχανισμός 
μετάδοσης κλειδώνει αυτόματα κατά 
την εγκατάστασή του.

Επίπεδο

Οδηγίες για το MirageDrive
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