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Handleiding SUP board 
 

Voor 10.6 Original en 10.6 Compass   
 

 

Hartelijk bedankt voor de aanschaf van een opblaasbaar SUP board van het merk 
Talamex. Dankzij de ‘drop-stitch’ technologie benaderd deze SUP de prestatie van een 
hardboard. De ‘drop-stitch’ constructie bestaat uit 2 lagen doek welke door duizenden 
draden verbonden zijn. Door deze constructie kan het board een zeer hoge druk aan 
waardoor de vaareigenschappen zeer goed zijn. 
 
Inhoud van het pakket 
Uw SUP board wordt compleet geleverd, de set bestaat uit: 

- SUP board 
- Afneembare vin 
- SUP pomp met manometer 
- Telescopische aluminium peddel 
- Rugtas 
- Reparatie-set 
- Handleiding 

 
Het opblazen van uw SUP board 
Open het ventiel die zich aan de achterzijde van het board bevind, door de afsluitdop 
een kwart slag te draaien en deze uit te nemen. Zorg dat het ventiel in de gesloten stand 
staat. Dit doet u door de nippel in het midden van het ventiel in te drukken en met de 
klok mee te draaien. De nippel bevind zich nu in de hoogste stand. Sluit nu de SUP pomp 
aan op het ventiel en zorg dat de slang goed vast zit. Druk de adapter van de slang in het 
ventiel en draai deze een kwart slag. U kunt nu beginnen met pompen. Pomp net zo lang 
door tot het board goed op druk is, maar overschrijd hierbij nooit de maximale waarden. 
De aanbevolen waarde is van 15 tot maximaal 18 PSI. 
 
WAARSCHUWING: 
Gebruik nooit een compressor of een ander hoge druk apparaat. Door verkeerd gebruik 
kan uw board ernstig beschadigen. Laat ook nooit uw board langere tijd in de volle zon 
liggen. Door de hitte neemt de druk in het board toe en dit kan uw board ernstig 
beschadigen. 
 
Installatie van de vin 
Uw board is standaard uitgerust met 2 vaste (buitenste) vinnen en 1 afneembare 
(middelste) vin. Op rustig, ondiep water kunt u enkel de 2 vaste vinnen gebruiken en is 
het niet nodig om de afneembare vin te gebruiken. In bijna alle andere omstandigheden 
is het raadzaam de uitneembare vin te monteren. Schuif de uitneembare vin in de 
daarvoor geschikte houder tot deze niet meer verder kan. Hierna schuift u de borgpen 
aan de zijkant in de vin. De vin is nu klaar voor gebruik.  
 
TIP: Indien u het board leeg laat lopen en opbergt, zorg dan altijd dat de uitneembare 

vin verwijderd is! 
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Reparatie en onderhoud 
Zorg altijd dat de afsluitdop op het ventiel zit, dit voorkomt dat er vuil en water in uw 
board komt te zitten. Laat uw board nooit te lang in de volle zon liggen. Reinig uw board 
elke keer na gebruik. Gebruik hiervoor een opblaasboot schoonmaakmiddel, die u bij uw 
dealer kunt kopen. Berg uw board bij voorkeur op in de bijgeleverde rugtas. Mocht uw 
board lek raken, dan adviseren wij u ten aller tijde naar uw dealer te gaan en deze 
reparatie te laten verzorgen. Gebruik de bijgeleverde reparatie set alleen in geval van 
nood. Bent u toch genoodzaakt de reparatie zelf uit te voeren, volg dan de volgende 
stappen: 

- Knip een stuk doek, dat bij de reparatie set zit, met minimaal de grootte van 3 cm 
rondom het lek. 

- Maak het gebied rond het lek goed schoon. Als voorkeur met Aceton of MEK. 
- Smeer zowel het gedeelte op het SUP board als het doek goed in met lijm. (soort 

lijm: Polymarine lijm 1 component voor PVC rubberboten) 
- Wacht vervolgens 10 – 15 min. zodat de lijm droog aanvoelt. 
- Breng het stuk doek aan. Doe dit nauwkeurig, want zodra het doek op de SUP is 

aangebracht, is deze niet meer te verplaatsen. 
- Druk het stuk doek stevig aan met een stomp voorwerp. Laat het vervolgens 

minimaal 24 uur drogen, voordat u het board weer oppompt.  
 
WAARSCHUWING: 
Gebruik nooit uw standaard schoonmaakmiddel, maar altijd een opblaasboot 
schoonmaakmiddel. Vraag uw dealer voor advies. 
 
Opbergen van uw SUP  
Maak uw SUP schoon op de juiste manier en droog hem goed af, voordat u de SUP 
opbergt. Verwijder de afneembare vin en open het ventiel. Het ventiel opent u door de 
afdekdop te verwijderen en de nippel van het ventiel in te drukken en een kwart slag 
tegen de klok in te draaien. Laat het ventiel open staan tijdens het oprollen. Begin met 
oprollen bij de neus van de SUP en zorg dat de bovenkant aan de binnenzijde komt. Rol 
de SUP helemaal door tot het einde. U kunt nu de SUP in de bijgeleverde rugtas 
opbergen. Indien de SUP voor langere tijd opgeborgen wordt, adviseren wij een donkere 
droge plek. Leg de SUP vervolgens uitgerold plat neer en breng een kleine hoeveelheid 
lucht aan. 
 
LET OP! Veiligheidswaarschuwing 
Paddle-sports kan gevaarlijk zijn en fysiek veeleisend. Verkeerd gebruik van uw SUP 
board kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Volg deze veiligheidsnormen bij 
gebruik van dit product: 

- Lees deze instructie goed door en zorg voor voldoende veiligheidsmiddelen. 
- Draag altijd een goedgekeurd reddingsvest. Kleed u eventueel tegen koud water 

en weer en bescherm uzelf tegen onderkoeling. 
- Controleer uw uitrusting voor gebruik op tekenen van slijtage of falen. 
- Ga nooit alleen peddelen. Overschrijd nooit uw vermogen. 
- Niet SUP peddelen op wild water! 

De gebruiker van dit product is na het lezen van deze handleiding bewust van het risico 
dat met zich meebrengt tijdens het SUP’en 
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GARANTIE 
Wij garanderen dat elke nieuwe Talamex SUP en de bijbehorende accessoires (hierna “product” 
genoemd), is vervaardigd vrij van materiaal- en fabricagefouten. Echter uitsluitend wanneer verkoop aan 
de eindgebruiker is geschied in een land waar distributie door ons is geautoriseerd. 

I. De garantie is pas geldig na ontvangst van de volledig ingevulde garantieregistratie-kaart, of na 
bevestiging van digitale registratie en dient uiterlijk na 2 weken na aankoop te geschieden. Het 
geregistreerde product heeft dan een serienummer ter identificatie. Deze garantie blijft van 
kracht zoals hieronder beschreven. 
A. Voor Talamex SUP geldt dat het materiaal van de romp valt onder een garantie van 2 jaar 

tegen scheuren, poreusheid en rotten. 
B. De naden van de romp vallen onder een beperkte garantie van 2 jaar tegen loslaten. 

OPMERKING: Loslaten van de naden is onvermijdelijk, wanneer de buitenste laag loskomt 
van de grondlaag of de naad zijn sterkte verliest. Als er slechts 1 naad loslaat, en niet over de 
gehele SUP, moet de naad onder de garantievoorwaarden worden gerepareerd. 

C. Alle andere SUP-onderdelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pompen, SUP-tas vin, 
D-ringen, stringers en paddel vallen onder een beperkte garantie van 2 jaar. 

II. Uitsluitingen van garantie. 
Aangezien deze garantie uitsluitend materiaal- fabricagefouten dekt, geldt het niet voor normale 
slijtage of schade als gevolg van: 
A. Verwaarlozing, gebrekkig onderhoud, ongelukken, abnormaal gebruik, verkeerde montage of 

onderhoud; 
B. Gebruik van accessoire of onderdeel dat niet door ons is gefabriceerd of verkocht; 
C. Deelname aan, of voorbereidingen voor racen of andere wedstrijdactiviteiten; 
D. Wijzigingen aan of verwijdering van onderdelen; 
E. Charter, verhuur en commercieel gebruik; 
F. Schade door overmacht met inbegrip, maar niet beperkt tot abnormale water, wind en 

weersomstandigheden etc.; 
G. Schade ten gevolge van diefstal en brand; 
H. Schade te gevolge van neerslag uit de lucht, sappen van bomen of morsen van chemicaliën; 
I. Normale achteruitgang, slijtage, verkleuring, dofheid en veroudering van doek, metalen, hout 

en plastic; 
J. Kosten van normaal onderhoud en reiniging; 
K. Gevolgschade of incidentiele schade; 
L. Door het gebruik van reinigingsmiddelen, anders dan geadviseerd elders in deze handleiding. 

III. Deze garantie dekt geen kosten of uitgaven als gevolg van incidentiele of gevolgschade zoals: 
kosten berekend voor het uit het water halen, te water laten, slepen, opslaan; telefoon- of 
huurkosten van welke aard dan ook, overlast, verzekeringsdekking, betalingen voor leningen, 
tijdsverlies, verlies van inkomsten en alle andere soorten incidentiele of gevolgschade.  

IV. De klant moet redelijkerwijs toegang tot het product geven voor service uit hoofde van de 
garantie, door het product ter inspectie naar een Talamex dealer te brengen, die gemachtigd is 
om onderhoud en reparaties uit te voeren aan het product. Als de koper het product niet naar een 
dergelijke dealer kan brengen, dient het bedrijf schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij 
zullen dan de inspectie en eventuele reparaties regelen, mits deze door de garantie worden 
gedekt. De koper betaalt alle vervoerskosten en/of alle andere kosten die bij de service horen. 
Voor alle producten of onderdelen die door de koper ter inspectie of reparatie worden 
verzonden, moeten de verzendkosten vooraf worden betaald. 
De garantieregistratie-kaart in combinatie met de aankoopfactuur is het enige geldige 
registratiebewijs en moet worden overlegd op het moment dat de service uit hoofde van de 
garantie wordt verzocht. Garantieclaims worden niet aanvaard, als u deze kaart niet kunt tonen. 

V. Onze verplichting krachtens deze garantie is beperkt tot het repareren van een defect onderdeel 
of, naar ons goeddunken, het terugbetalen van de aankoopprijs of het vervangen van een of 
meerder onderdelen, nodig om een door deze garantie gedekt defect als gevolg van materiaal- of 
fabricagefouten te verhelpen. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp van een product 
te verbeteren zonder enige verplichting onzerzijds om een eerder gefabriceerd product aan te 
passen. 

VI. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U heeft wellicht ook andere 
wettelijke rechten die van land tot land verschillend zijn. 
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