
 

  



ESITTELY 

Onnittelut ilmatäytteisen kajakin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kajakin täyttämistä, 
kokoamista tai käyttöä. 

Täyttä nautintoa varten on tärkeää noudattaa kaikkia veneitä koskevia asianmukaisia 
turvallisuusmenettelyjä ja vesistösääntöjä. Tarkista aina paikalliset sääolosuhteet ennen kajakilla vesille 
lähtöä. Älä anna itsesi joutua vuorovesivaroihin, avomerelle, pienille kanaville tai matalille vesialueille. 
Käytä kajakilla työskennellessäsi aina hyvälaatuisia ja oikein määriteltyjä materiaaleja. Huoltotyöt ja 
korjaukset tulee suorittaa vain ammattilaisen toimesta. 

 

TÄRKEÄÄ 
Säilytä tämä ohje kuivassa paikassa ja anna se kajakin mukana seuraavalle omistajalle, jos myyt kajakin.  

Jos tämä on ensimmäinen veneesi tai et tunne tämän tyyppistä kajakkia, varmista, että sinulla on riittävät 
käsittelytaidot ja käyttökokemusta ennen tämän kajakin käyttöönottoa. Jälleenmyyjäsi tai kansallinen 
purjehdusliitto tai lajin harrastajat neuvovat mielellään paikalliseen valmennusta tarjoavan tahon tai 
pätevien ohjaajien luokse.  

Seuraava kuva esittelee veneen yksityiskohdat ja varusteet. Tutustu niihin ennen käyttöä. 



 

  



 

  



TÄRKEÄÄ! VAROITUS! 

Noudata aina tiukasti seuraavia turvamääräyksiä ja varoituksia käyttönautinnon takaamiseksi ja kajakkia 
käyttävien matkustajien ja käyttäjien turvallisuuden suojelemiseksi: 

Tämä ei ole hengenpelastuslaite. Käytä vain pätevässä valvonnassa. Älä koskaan sukella tähän tuotteeseen. 
Älä koskaan jätä veteen tai sen läheisyyteen, kun kajakkia ei käytetä. Älä koskaan hinaa ajoneuvosta. 
Kokoaminen ja käyttö vaatii aikuisen henkilön. Aikuisen tulee täyttää kajakki ilmalla osissa. Liiallinen täyttö 
voi johtaa ilmakammioiden pursuamiseen ja aiheuttaa ongelmia, kuten repeämistä tuotteen saumoille. 
Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kaatumiseen ja hukkumiseen. Suorita 
kajakkiturvallisuuskurssi tai etsi käytännön koulutusta kajakkimyyjältäsi tai paikallisilta kajakkiyhdistyksiltä. 
Tarkista kaikki turvallisuusvaatimukset säännöllisesti. Älä koskaan navigoi yksin. 

Jokaiselle matkustajalle on puettava pelastusliivit. On erityisen tärkeää, että lapset ja uimataidottomat 
käyttävät pelastusliivejä aina. Lapset ja uimataidottomat tarvitsevat erityisohjeet pelastusliivin käytöstä. 

Ole varovainen astuessasi tai kiivetessäsi kajakkiin. Astu kajakin keskelle maksimaalisen vakauden 
saavuttamiseksi. Jaa matkustajan, vaihdelaatikon, tavaratilan ja lisävarusteiden paino tasaisesti niin, että 
kajakki istuu tasaisesti eteen ja taakse ja sivulle. Henkilöiden tai taakkojen epätasainen jakautuminen 
kajakissa voi aiheuttaa kaatumisen ja hukkumisen. 

Älä käytä kajakkiasi, jos epäilet puhkeamista tai vuotoa. Se voi olla vaarallinen. Varokaa ulkomailla 
sijaitsevia viimoja ja virtauksia. Nämä voivat olla vaarallisia olosuhteita. 

Noudata näitä sääntöjä hukkumisen, halvauksen tai muiden vakavien vammojen välttämiseksi. VAROITUS: 
Kajakinharjoittajan vastuulla on tunnistaa ja noudattaa kaikkia veneiden turvallisuutta ja vaadittavia 
turvavarusteita koskevia paikallisia ja valtiollisia lakeja. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin 
varmistaaksesi voimassa olevat lait ja määräykset. Älä päästä valvomattomia lapsia kajakkiin. Varmista aina, 
että ainakin yksi vastuullinen aikuinen valvoo kaikkia lapsia. 

Pidä aina kajakkiturvalaitteet kajakissa helposti saavutettavassa paikassa. Ilmoita selvästi 
hätäpuhelinnumerot sekä turvallisuusohjeet ja -säännöt (kuten “Ei hyppäämistä tai sukellusta”). 
Henkilöiden kokonaismäärä ja kokonaispaino eivät saa ylittää kajakkiin painettuja tietoja. Älä ylitä 
suositeltua enimmäiskapasiteettia. Kapasiteettikilvessä annettujen tietojen ylittäminen voi aiheuttaa 
kaatumisen ja hukkumisen. 

  



Kajakin täyttö ja tyhjennys 

Täyttö 

Mikäli kajakki täytetään kylmällä säällä tai niin, että aurinko ei paista suoraan putkiin, on varottava 
ylitäyttämästä kajakkia. Kun ilma kajakin sisällä olevissa putkissa lämpenee nousevan lämpötilan 
tai auringonpaisteen seurauksena, paine kajakissa nousee. Kajakkia ei ole varusteltu 
turvaventtiilillä, joten käyttäjän on itse valvottava painetta.  

Valitse puhdas alue, jolla ei ole kiviä, keppejä tai muita teräviä esineitä.  

Avaa kajakki kokonaan siten, että se makaa litteänä maassa. Käytä käsiä tai jalkoja käyttääksesi 
pumppua täyttääksesi kajakin ilmalla.  

 

Täytä ruuviventtiili: 

 

!!! ÄLÄ KÄYTÄ ILMAKOMPRESSORIA !!! 

Ole hyvä ja täytä kammiot numeroidussa järjestyksessä; jos kajakki täytetään liian täyteen, se 
saattaa revetä liitoksistaan tai saumat voivat antaa periksi. Täytä kaikki kammiot siten, että ne 
tuntuvat jäykiltä.  

MAKSIMIPAINE 0.1 bar (1.5PSI) !!! 

Lämpötilavaihtelusta johtuen venttiilit voivat muuttua joustamattomiksi. Saadaksesi ne jälleen 
joustaviksi, liota suljettuja venttiilejä lämpimässä vedessä muutamien minuuttien ajan. Kajakissa ei 
ole turvaventtiiliä. Käyttäjän on itse valvottava painetta. 

Tyhjennys 

Irrota venttiili kokonaan venttiilin varresta ja poista tulppa myös venttiilin sisääntulosta. Paina 
venttiilin pohjaa yhteen tyhjentääksesi.  

  



KÄYTTÖOHJEET 

Käytön valmistelu 

Hanki tarvittavat tiedot ja ilmoita muille matkustajille: 

1. Hanki tietoa vesien toimintaan ja kajakin toimintaan liittyvistä paikallisista laista, säännöksistä ja 
vaaroista. 

2. Tarkista sääennuste, paikalliset virrat, vuorovedet ja tuuliolosuhteet. 

3. Ilmoita ulkopuoliselle henkilölle, että olet menossa vesille. Ilmoita myös mahdollinen 
palaamisaika. 

4. Selitä kajakin peruskäyttö kaikille matkustajille. 

5. Varmista, että ainakin yksi matkustajistasi voi käyttää kajakkia hätätilanteessa. 

6. Opi määrittämään matka, jonka voit suorittaa, ja muista, että huonot sääolosuhteet voivat 
muuttaa tätä. 

Tarkasta kajakin ja varusteiden kunto: 

1. Tarkista ilmanpaine. 2. Tarkista kaikki venttiilit. 3. Tarkista, että kuorma jakautuu tasaisesti 
veneen kannelle: eteen, taakse ja sivulle. 

Tarkista, että sinulla on vaaditut turvavarusteet (tarkista sen maan tai alueen lait, 
jossa käytät kajakkia) 

1. Jokaiselle matkustajalle henkilökohtainen pelastusliivi 

2. Ilmapumppu, airojen korjaus- ja työkalusarja. 

3. Pakolliset laitteet. 

4. Kajakin paperit ja veneilylupa (tarvittaessa). 

5. Valot vaaditaan, jos olet vesillä pimeän aikaan. 

Säännöt, joita tulee noudattaa:  

1. Ole vastuullinen ja noudata tiukasti turvallisuussääntöjä. Älä unohda turvallisuussääntöjä, sillä 
se saattaa vaarantaa sinun ja muiden ihmisten elämän. 

2. Opi hallitsemaan kajakkiasi. 

3. Noudata paikallisia säädöksiä ja käytäntöjä. 

4. Navigoi vain suojaisilla vesillä. 

5. Muista, että sääolosuhteet voivat nopeasti huonontua. Varmista aina, että pääset suojaan 
nopeasti. 



6. Älä käytä alkoholia tai huumeita ennen kajakin käyttöä tai sen aikana. Kaikkien matkustajien 
tulee pysyä raittiina kaikilla matkoilla. 

7. Pidä erossa tulesta. Älä tupakoi kajakissa. 

8. Ei matkustamista keulan päällä. Keula ratsastus on laitonta useimmilla alueilla ja on erittäin 
vaarallista. 

9. Ole erittäin varovainen laskeutuessasi. Kädet ja jalat voivat loukkaantua, kun ne roikkuvat 
ulkona kajakista.  

10. Vältä aina alueita, joissa sukeltajat / uimareita on vedessä. Ole varovainen etenkin, kun 
työskentelet lähellä rantoja. Alfa-lippu osoittaa sukeltajien läheisyyden. Sinun on pysyttävä hyvällä 
etäisyydellä (vähintään 50 metriä). 

HUOLTO JA VARASTOINTI 

Pidä joitain varaosia saatavilla, osien käytöstä riippuen. Kaikkien osien on ehdottomasti oltava 
jälleenmyyjän tai valmistajan suosittelemia. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen 
tehdessäsi korjaustöitä kajakille. 

Puhdista kajakki käytön jälkeen hiekasta, suolavedestä ja estä liiallinen altistuminen auringolle. 

Käytä puutarhaletkua kajakin pesemiseen. Pyyhi sienellä ja miedolla saippualla. 

Varmista, että kajakki on täysin puhdas ja pyyhi kajakki kuivalla kankaalla ennen varastointia, 
muuten kajakki voi homehtua. 

Älä käytä kajakin puhdistamiseen liuottimia. Liuottimet voivat vahingoittaa tuotteen materiaaleja 
tai muoviosia. 

Säilytä kaikki kajakkitarvikkeet kuivassa säilytystilassa, jossa on riittävä tuuletus. Varmista, että 
kaikki osat ovat kuivia ennen varastointia. Kajakki voidaan varastoida täynnä tai tyhjennettynä. 

→ Valitse kuiva ja viileä paikka kajakin varastointiin. 

→ Älä ripusta kajakkia ylös. 

→ Älä aseta siihen painavia tai teräviä esineitä. 

Kajakki on suunniteltu varastoitavaksi sen kausiluonteisen käyttötarkoituksen takia. Jos asut 
alueella, jolla kajakkia ei käytetä ympäri vuoden, SUOSITTELEMME voimakkaasti tyhjentämään 
kajakki ja kuivaamaan se huolellisesti sekä varastoimaan se suojatulle alueelle sesongin 
ulkopuolella. Tämä auttaa kajakin käyttöiän pidentämiseen ja estää turvallisuusriskien 
kehittymisen, kun kajakki ei ole käytössä. 

VAROITUS: Tietyt kotitalouksien puhdistusliuottimet, kemikaalit ja muut nesteet (kuten 
akkuhappo, öljy ja bensiini) voivat vahingoittaa PVC-kangasta. Vuoto- tai väärinkäsittelytapauksien 
sattuessa kajakin kunto on tarkastettava huolellisesti.  



Käytön lopetus 

1. Poista kaikki tarvikkeet kajakista; onget, airot jne.  

2. Avaa venttiilit ja tyhjennä kajakki kokonaan.  

3. Taittele kajakki (Varmista, että kajakki on kuiva ja puhdas. Kts. huolto-osio). 

 

VIANMÄÄRITYS 

Jos kajakki vaikuttavaa hiukan pehmeältä, se ei välttämättä ole vuodon takia. Ensin voit tarkistaa, 
ovatko venttiilikannat löysät. Jos kaikki venttiilit ovat hyvässä kunnossa, voit harkita johtuuko 
ilman vähyys lämpötilavaihtelusta: Jos kajakki täytettiin päivän korkeammassa lämpötilassa, 
esimerkiksi 35 ° C (95 F), ilma saattaa jäähtyä myöhemmin 25 ° C: seen (77 ° C). F), niin että paine 
rungossa saattaa laskea alas ja kajakki näyttää pehmeältä seuraavana aamuna. 

1.Jos venttiilit ja lämpötilan vaihtelut eivät ole syynä kajakin pehmeyteen, sinun on aloitettava 
vuotojen etsiminen: 2. Paikanna vuotoalue: Voit tarkistaa kajakkisi muutaman metrin päässä tai 
kääntää sen ja tarkistaa tarkasti ulkopuolelta. Kaikki suuret vuodot ovat selvästi havaittavissa. 

3. Pienen vuodon paikantaminen: Ruiskuta mietoa saippuavettä epäilyttävien alueiden päälle. 
Mikä tahansa vuoto tuottaa kuplia. 

4.Tarkista venttiilijärjestelmä vuodon varalta. 

 

KORJAUS 

Pieni reikä tai puhkaisu voidaan korjata paikkaussetillä, joka tulee kajakin mukana. 

1. Etsi vuoto. 

2. Puhdista vuotoa ympäröivä alue huolellisesti lian tai lian poistamiseksi. 

3. Leikkaa pyöreän muotoinen korjausmateriaali, jonka tulee olla suurempi kuin vaurioitunut alue. 

4. Aseta liima paikan alapuolelle ja korjattavan alueen ympärille. Päällystä vuoto kevyesti, mutta 
kokonaan liimalla (ei sisälly tuotteeseen, ostettava erikseen). 

6. Aseta paikka vaurioituneen alueen päälle ja paina tiukasti. 

7. Anna kuivua 12 tuntia. Kun paikkaus on kuivunut, levitä liimaa reunojen ympärille täydelliseksi 
sulkemiseksi (kuivumisaika 4 tuntia). 

 

 


