
Kära kund,

Gratulerar till valet av en kajak som vi hoppas och tror kommer ge dig fantastiska upplevelser och 
vara din följeslagare under många år. Kajaken är tillverkad i glasfiber som är såväl slitstarkt som lätt 
att hålla fräscht och vid behov reparera. En kajak kan betraktas vara en förlängning av din kropp i 
vattnet och kräver därmed individuella inställningar för sittställning mm. Här ger vi råd och tips för 
att komma igång .

SITS
I alla våra nya kajaker är sitsen justerbar i tre olika lägen. Vi rekommenderar att långa personer 
flyttar bak sitsen och korta flyttar fram. För de allra flesta fungerar det läge sitsen levereras i.

RYGGSTÖD
Om ryggstödet inte är monterat eller behöver justeras används samma skruvar som sitsen.
Ryggstödet bör monteras med båda skruvarna på vardera sida. Även om man kallar det ryggstöd så 
är det egentligen ett svankstöd då men under paddling normalt inte lutar sig bakåt.

PEDALER
Pedalerna justeras enkelt med de två vreden och sedan skjuts pedal framåt eller bakåt beroende på 
benlängd och önskad sittställning. Justering av pedaler påverkar inte roderinställning.

RODER
Om kajaken levereras med roder ska det monteras. Rodret placeras 
i roderhålet och vrids till ytterändar tills det åker ned. Därefter dras
Den ena roderlinan tills pedalen står rakt upp. Samma görs för den
andra roderlinan. Behåll linornas position och trä in linorna i de inre
hålen på rodret. Trä sedan in linan i de yttre hålen. Upprepa detta
och gör sedan en knut som håller linan på plats.

SKÄDDA
Om kajaken levererats med skädda krävs ingen inställning men kom ihåg att alltid fälla upp skäddan 
när du närmar dig land och var noga med att inte få in sandkorn i skäddans box.

LUCKOR
Kajakens främre och bakre lucka kan med fördel smörjas försiktigt längs kanterna för att underlätta 
borttagning och ditsätttning. Rekommenderas 5-56, teflonspray eller silikonbaserat glidmedel.

TRANSPORTKAPELL
Om du beställt ett transportkapell måste resårbanden spännas. Du pillar ut resåren baktill och drar
ut bandet 20-30 cm på varje sida. Bearbeta resåren i dess kanaler så du får en jämn resår runt hela 
kapellet. Gör sedan en knut och klipp bort utdraget resår om så önskas.

Tack för att du valde en kajak från Aquilo

Iwona Lindfors
Vd Aquilosports AB
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