Instruktioner för hyrestagaren
Använd alltid flytväst. Kontrollera kajaken och utrustningens kondition alltid före en
paddlingstur. Använd aldrig en söndrig kajak eller utrustning. Kontrollera att du har all
utrustning med innan du ger dig ut på sjön. Den som paddlar måste vara simkunnig!

Paddla alltid nykter och helst i grupp. Om du paddlar ensam ska du hålla dig inom
simavstånd från stranden. Överskatta inte din simkunnighet och kom ihåg det kalla vattnets
effekt och farligheter.

Flytväst väljs enligt storlek. Passform är viktigt. Alla våra flytvästar är CE-märkta och har
en flytkraft på 50 Newton.
Fotstöden i våra kajaker är ställbara och måste ställas in före paddling. De är bra inställda när
benen naturligt stiger upp lite med fötterna på fotstöden, men benen kan även sträckas ut raka.
Om benen domnar ska fotstöden ställas lite längre ifrån.
Lastluckorna måste vara ordentligt stängda, en öppen eller dåligt stängd lucka gör att
kajaken sjunker. Luckorna måste även vara ordentligt stängda vid transport av kajaken.

Vid transport är det viktigt att lyfta kajaken på rätt sätt, för att förhindra skador på dig själv,
bilen och kajaken. Vid fastsättning får inte för smala band/linor användas, ej heller får
remmarna spännas för hårt, för då kan kajaken skadas. De flesta skador uppstår när man tar
ner kajaken. Bäst är om två personer lyfter ner kajaken.
På kanoten finns/eller har funnits en klisterskylt, som vanligtvis försvinner, som vi även
nämner här: ”Använd alltid flytväst när du paddlar, kontrollera kajakens kondition och
använd sunt förnuft. Detta ökar din säkerhet på sjön!”.
Du är själv ansvarig för din säkerhet!
OBS! Om du returnerar utrustningen otvättad och/eller otorkad eller i behov av reparation,
debiterar vi tvättningskostnader och/eller reparationskostnad utöver hyresavgiften. För
utrustning som inte går att reparera debiteras fullt pris på en ny motsvarande produkt.
Hyrestagaren använder utrustningen på egen risk.
Hyrestid ___ / ___ 20___. kl. ____ - ____.
Jag har läst ovanstående instruktioner och godkänner dessa!
Nykarleby ____ / ____ 20____.
_______________________________
Hyrestagare

