
 

Gebruiksaanwijzing 
Kayak 13 Air 

De Kayak 13 Air wordt in een robuuste doos naar u verzonden om transportschade te 

voorkomen en vereist enige montage. 

 

Deze tas met onderdelen bevat: 

 4 mm inbussleutel 

 8 mm inbussleutel 

 Crankarm bouten 

 Reserve breekpen 

   

Montage  
De onderste helft van de montagebasis toevoegen aan de kajakvloer 

Blaas de kajakvloer eerst op tot 5 PSI en steek vervolgens de onderste helft van de 

montagebasis door het gat. 

 

De bovenste helft van de montagebasis op de kajakvloer plaatsen 

Koppel nu de bovenste helft van de montagevoet met de onderste helft voor een exacte 

match, zorg ervoor dat u de schroeven diagonaal recht voor de positie boort en gebruik 

vervolgens een inbussleutel om de andere twee schroeven in gaten te boren. 

                   
Installeer de trappers 

Op de trappers en doppen staan "L" en "R" zodat u kunt zien welke trapper links 

gemonteerd moet worden en welke rechts gemonteerd moet worden. Installeer de 

trappers met de meegeleverde bouten, draai ze eerst met de handen vast en draai ze 

vervolgens vast met behulp van de meegeleverde 8 mm inbussleutel. 

 

Installeer het pedaalaandrijfsysteem 

Laat het pedaalsysteem door de montagebasis van het dek zakken en zet het vervolgens 

vast met de vier klemmen. 

 

Toevoegen van glijrails voor aluminium framezittingen 

Gebruik een inbussleutel om de schroeven in de moeren te boren die op de kajaks zijn 

gelijmd. 

https://www.rubberbootexpert.nl/
https://www.rubberbootexpert.nl/opblaasbare-kajak-pedaal-aangedreven.html


 

Onderhoud  
Riemspanner 

Na gebruik van meer dan 1000 uur kan de riem een beetje losraken, 

gebruik dan deze vlinderschroef om met de klok mee vast te draaien 

voor een strakkere riemspanning. 

 

Riemgeleiding in verticale richting 

De twee 8mm-schroeven zijn ingesteld om de riem in verticale richting 

te laten lopen om krassen met de behuizing en geluiden te voorkomen. 

 

Riemgeleiding in horizontale richting 

De twee 4mm-schroeven zijn ingesteld om de riem in horizontale 

richting te laten lopen om krassen met de behuizing en geluiden te 

voorkomen. 

 

Breekpen vervangen 

Een extra breekpen is inbegrepen bij uw nieuwe kajak om ervoor te zorgen dat u nooit 

zonder uw pedaalaandrijfsysteem zit. Verwijder de bout met een 4 mm inbussleutel. 

Trek de schroef recht naar achteren om de schroef te verwijderen en de breekpen bloot 

te leggen. 

 

Functies 
Gebruik van roerbedieningshendel om sturing uit te voeren 

De roerbedieningshendel is verbonden met het metalen roer op het 

achterschip door stalen koord bedekt met plastic buizen. Wanneer u naar 

links wil, draait u de roerbedieningshendel geleidelijk naar links. Wilt u 

naar rechts, dan dien je de roerbedieningshendel naar rechts te draaien. 

Wanneer de roerbedieningshendel in de middelste positie staat vaar je 

rechtdoor. 

 

Snelle verwijdering van het pedaalaandrijfsysteem 

wanneer peddelen in ondiep water of propeller verstrikt raakt met zeewier, moet u het 

pedaalaandrijfsysteem snel verwijderen.  

1) Zorg ervoor dat de propeller rechtop staat. 

2) Maak vervolgens de 4 klemmen los. 

3) Nu tilt u het systeem op en het is klaar. 

 

 

https://www.rubberbootexpert.nl/



