Hei,
Her følger litt informasjon som vi ber om at du setter deg inn i.

Sikkerhet
Du bør alltid bruke en padlevest når du padler, selv på rolige
vann. Det er for sent å ta den på når du ligger i vannet. Sørg
for at vesten sitter såpass godt på at den forblir tett på
kroppen hvis du havner i vannet. Padler du i stryk bør du alltid
benytte hjelm. Husk også på at selv om packraftene er svært
stabile er de ikke uveltbare. Vi anbefaler derfor å padle nært
land, særlig når vanntemperaturen er lav. Kle deg etter
forholdene, og skal du padle elv anbefaler vi deg å ta et
sikkerhetskurs eller padle sammen med erfarne elvepadlere.
Blåse opp packraften
De fleste av våre packrafter kommer med Boston-ventil, dvs en «tømmeåpning» og en
«innblåsningsåpning». For å blåse opp packraften mest mulig effektivt anbefaler vi å først blåse opp
via ventilens innerste åpning, «tømmeventilen». Benytt pumpesekk eller elektrisk pumpe til å blåse
opp packraften. Skru på den innerste ventilen og blås deretter det du klarer med munnen for å få
tilstrekkelig luft i packraften, slik at den er hard. Til slutt setter du på den ytterste hetten.
OBS! Husk å sjekke lufttrykket! Når packraften legges på kaldt vann komprimeres luften og du må
blåse inn mer luft. Blir packraften liggende i sola utvides lufta og du må slippe ut litt luft for å unngå at
packraften eksploderer.
Kjøl
Kjølen gjør packraften vesentlig mer retningsstabil, og er enkel å sette på og ta av. Den spisse enden
går fremover og den brede enden bakover. Unngå å bruke kjøl der det er grunt, da du vil skade eller
miste kjølen. Ta av kjølen hvis du skal padle elv, selv i mindre stryk. Vær også obs hvis du rygger. Vi
anbefaler at du bruker en liten snor fra kjøl til packraft for å være helt sikker på at du ikke mister kjølen.
Feste av sekk
Vi anbefaler at du tar med tau/snorer/stropper for å feste
sekken din til packraften. Dette følger ikke med i settet du
har leid.
Smittevern
Alt av ventiler på packraftene desinfiseres mellom hver
bruk. Det blir også håndtakene på padleårene. Packraftene
og øvrig utstyr blir vasket med såpevann og tørket.
Reparasjon
Mister packraften luft? Sjekk først at ventilen er skikkelig
skrudd igjen. Siver det fremdeles luft, bytt ut med reserveventil.
Er det hull i packraften? Tørk av området, tørk gjerne over med en spritserviett og klistre på en Tear
Aid lapp. Stryk den godt ut og unngå at noe luft er igjen under lappen. Vent en liten stund før du
pumper opp. Tear Aid kan også brukes til å lappe hull i bunnen. Er det et større hull kan du bruke lim
og packraftmaterialet som følger meg. Rengjør og tørk området, klipp til lappen og lim på. Legg gjerne
press på og la tørke minst en time, gjerne over natten. Små hull kan repareres med kun lim. StormSure

tørker fortere enn packraftlimet hvis du har begge deler i reperasjonssettet. Vær tålmodig og la limet
tørke skikkelig før du pumper opp på nytt.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du er usikker på hva du bør gjøre. Meld ifra til oss slik at vi kan
kvalitetssikre eller utføre reperasjon ved tilbakelevering.
Levering av utstyr

Packraft, padleårer, padlevester og annet utstyr skal leveres rengjort og tørket!
Er packraftene skitne anbefaler vi å bruke en mild såpe, for eksempel Zalo.
Pass på at alt utstyr blir med hjem igjen:
-

Packraft inkludert sete og spruttrekk
Pakkestropp rundt packraft
Kjøl m/snor med karabin
Blåsepose
Pakksekk
Padleåre
Padlevest
El.pumpe hvis dette fulgte med
Eventuelt padlehjelm og annet sikkerhetsutstyr

Sosiale medier
Tagg gjerne bildene dine med @kiparapackraft og @fjellboms hvis du vil. Og følg oss gjerne på
Instagram og Facebook!
Kontakt og spørsmål
Skulle det være noe du lurer på, ta kontakt med Fjellboms:
Telefon: 91 10 25 19
E-post: post@fjellboms.no
Hjemmeside: www.fjellboms.no
Ønsker du å kjøpe egen packraft anbefaler vi www.kipara.no!

Vi ønsker deg en riktig god padletur!

