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Ohjeet ja vuokrausehdot SUP-lauta

Maksimikantavuudet Lite = 115kg / Floater = 130kg / Voyager = 130kG
Älä koskaan laske lautaa maahan ”oikeinpäin” evien varaan – riski rikkoontua
Laudan täyttö:
o Avaa venttiilin korkki
Venttiili ylhäällä = täyttö/ kiinni asennossa
o Varmista että venttiili on täyttö-, eli kiinni asennossa
o Kiinnitä letku lautaan kääntämällä sitä noin ½ kierrosta
o Pumppaa lauta täyteen, 13-15 psi paineeseen
o Irrota letku laudasta
Venttiili alhaalla = tyhjäys/ auki asennossa
o Sulje venttiilin korkki
Laudan tyhjäys
o Avaa venttiilin korkki
o Paina venttiiliä peukalolla ja käännä ¼ kierrosta, jolloin ventiili lukittuu alas auki asentoon
o Tyhjää lauta pumpulla tai makaamalla laudan päällä
o Kiinnitä venttiilin korkki ja pakkaa lauta KUIVANA
Kiinnitä Evä lautaan liuttamalla se eväkoteloon keskeltä ja lukitse.
o Lukitus joko painamalla evä ala-asentoon tai ruuvilla (ei koske LITE)
o Ruuvilukitteinen evä: irrota neliskanttinen mutteri ja liuta eväkoteloon.
Säädä melan pituus siten, että ranne taittuu melan yli käsi suorana seistessä.

Turvallisuusasiat ja vuokrausehdot











Käytä aina kelluntaliivejä, tai pidä ne mukana kiinnitettynä lautaan
Käytä aina karkuremmiä.
Varaudu sään muuttumiseen ja ota huomioon taitotasosi eri keleille. Pyri lähtemään vastatuuleen, että jaksat palata
takaisin. Ukkosen osuessa kohdalle rantaudu välittömästi.
Pidä puhelin mukana vesitiiviisti pakattuna ja lataa puhelimeen 112 sovellus, jolla hätäkeskuksen on helpompi
paikallistaa sinut hädän sattuessa.
Vuokraaja vastaa vuokraamistaan laitteista ja mahdollisista lisävarusteista niiden täydestä arvosta kunnes ne on
palautettu. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan laitteille ja niiden varusteille sattuneet vahingot.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan laitteista kuten omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja
varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja on itse vastuussa aiheuttamistaan
vahingoista.
laitteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ja luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
Laitteet on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa ja huolehdi sen asianmukaisesta lukituksesta/säilytyksestä.

Vinkkejä suppailuun









Suppaile aina avojaloin tai ohkaisilla tossuilla.
Jos kaadut, pyri kaatumaan X-asennossa, että et kolhi itseäsi pohjaan, jos matala paikka
Ota aluksi tuntumaa lautaan polviltaan, ennen seisomaan nousua.
Seiso / ole polviasennossa laudan keskikohdassa (kantoremmi),
jolloin lauta on tasapainoinen.
Pidä jalat suorana, mutta rentona ja pyri käyttämään koko kroppaa melontaan.
Jalat seistessä noin hartioiden leveydellä
Pyri pitämään jalkapohjat rentona nostelemalla välillä varpaita.
Lähde / rantaudu aina polviasennosta ja jos menetät laudan hallinnan tai
meinaat törmätä johonkin, mene polviasentoon.

Mikäli sinulla tulee eteen ongelmia tai kysyttävää, ota yhteyttä puh. 044 989 4360 tai
kari.saikkonen@wildadventure.fi.
Nautinnollisia Suppailuhetkiä!

Melan asento melottaessa, eli
”logo eteenpäin”
Melan pituuden säätö niin,
että käsi ojennettuna suorana
ylös, mela yltää ranteen
kohtaan

