
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA 

PRZECHOWYWANIE 

➢ Przechowuj kajak w pozycji obróconej dnem do góry lub na boku. 

➢ Jeżeli podczas przechowywania kajaka zbierze się w nim woda, to ją wylej, a kajak odwróć 

dnem do góry lub na bok i zabezpiecz przed dostawaniem się do niego wody deszczowej, 

śniegu lub wody innego pochodzenia.  

➢ Przechowywany kajak zabezpiecz poprzez takie umocowanie by nie przesuwał się i/lub 

nie przewrócił, nie spowodował obrażeń osoby znajdującej się w pobliżu ii/lub nie 

uszkodził mienia. 

➢ Nie przechowuj kajaka na przyczepie. 

➢ Przechowuj kajak w miejscu zacienionym. Nie przechowuj kajaka w miejscu narażonym 

na silne nasłonecznienie. 

➢ Nie przechowuj kajaka w miejscu narażonym na pojawienie się podwyższonej 

temperatury: np. pod sufitem blaszanego garażu. 

➢ Nie przechowuj kajaka w miejscu narażonym na duże dobowe zmiany temperatury. 

TRANSPORT 
➢ Do transportu kajaka używaj odpowiedniej przyczepy lub odpowiednich uchwytów 

dachowych. 

➢ Transportuj kajak w pozycji dnem do góry. 

➢ Podczas transportu zabezpiecz odpowiednio kajak tak aby nie stanowił zagrożenia dla 

Ciebie jak i innych osób 

➢ Podczas transportu kajaka odczep elementy ruchome, które mogłyby z niego wypaść. 

➢ Przenoś kajak za pomocą uchwytów do tego przeznaczonych. Nie wolno przenosić kajaka 

chwytając za jego olinowanie, gdyż może to spowodować uszkodzenie kajaka lub 

obrażenia ciała. 

KONSERWCAJA 

➢ Do konserwacji kajaka używaj wyłącznie specjalnie przeznaczonych do tego preparatów. 

➢ Po zakończeniu okresu użytkowania kajaka zutylizuj go zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 

 

KORZYSTANIE Z KAJAKA WYMAGA PRZESTRZEGANIA NIEZBĘDNYCH ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 

 



 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA / OBSŁUGI 

W zależności od warunków lokalnych, pogodowych, stanu wody sporty wodne mogą być 

wymagające fizycznie i niebezpieczne. 

Nigdy nie wsiadaj do kajak po spożyciu alkoholu bądź innych środków odurzających.  
➢ Ukończ szkolenie z zakresu prawidłowego i 

bezpiecznego korzystania z kajaka. Poznaj swoje 
możliwości fizyczne przed użyciem. 

➢ Nigdy nie używaj kajaka w warunkach sztormu lub 
burzy. 

➢ Zawsze używaj kamizelki, prawidłowo dobranej do 
parametrów ciała,  asekuracyjnej i/lub ratunkowej, 
a w razie konieczności również kasku. 

➢ Nie przeładowuj kajaka ponad jego maksymalną 
ładowność.  
 

Informacje o max. ładowności znajdziesz na stronie 
producenta i/lub u osoby wynajmującej. 

 
➢ Podczas wsiadania i wysiadania zachowaj 

szczególną ostrożność. Podstawową zasadą jest 
wsiadanie do kajaka ustawionego pod prąd i 
oparcie wiosła o kajak, i brzeg tak, aby stanowiło 
ono dla nas swoistą podporę. Wsiadając do kajaka 
możemy albo najpierw usiąść i wsunąć nogi, albo 
stanąć na środku kajaka trzymając się oburącz 
burt, zachowując jak najniżej środek ciężkości 

➢ Dobierając obsadę / pary do wspólnego 
kajakowania – należy pamiętać, żeby cięższa 
osoba siedziała z tyłu tak aby dziób kajaka uniósł 
się nieznacznie do góry. Poprawi to sterowność a 
tym samym bezpieczeństwo. 

➢ Przy pokonywaniu bystrzy, należy pamiętać o 
ustawieniu kajaka – na wprost przeszkody. 
Zaatakowanie przeszkody bokiem, grozi 
wywróceniem kajaka. 

➢ Podczas pływania nie stawaj ani nie klękaj w 
kajaku. 

➢ Uważaj na rosnące poziomy rzek, przypływy, silne 
prądy i zmiany pogody. 

➢ Nie siadaj na kokpicie kajaka podczas pływania, 
ani będąc na brzegu. 

➢ Nie siadaj na dnie odwróconego kajaka, gdyż może 
to spowodować jego uszkodzenie. 

➢ Na rwących rzekach, jeśli to możliwe, zawsze 
przybij do brzegu pod prąd, ustawiając kajak 
wzdłuż linii brzegowej. 

➢ Cumuj kajak za rączkę lub za uchwyt do tego 
przeznaczony. 

➢ Nie pozwalaj nieletnim korzystać z kajaka bez 
opieki osoby dorosłej. 

➢ Nie wkładaj do luku bagażowego zbyt wielu rzeczy, 
gdyż może to spowodować rozepchnięcie 
przegrody wodoszczelnej lub jej mechaniczne 
uszkodzenie. 

➢ Korzystając z  kajaka w sposób niewłaściwy i/lub 
w niebezpiecznych warunkach, bądź w miejscach 
niedozwolonych lub niebezpiecznych, możesz być 
narażony na poważne obrażenia ciała, a nawet na 
śmierć. 

 

 

 ➢ Gdy przydarzy nam się wywrotka, pamiętajmy 
zasadę: NAJPIERW CZŁOWIEK PÓŹNIEJ 
SPRZĘT. Nie panikujmy. Gdy jesteśmy 
bezpieczni i ocenimy sytuację, możemy podjąć 
próbę wyciągnięcia. Kajak należy odwrócić 
dopiero na brzegu. Wyciągnięcie kajaka 
pełnego wody na środku rzeki, będzie dla nas 
nie lada wyzwaniem. 

➢ Wiosło – zwracaj szczególną uwagę aby nie 
stracić wiosła, Strata Wiosła oznacza stratę 
możliwości sterowania kajakiem i ogranicza 
możliwość powrotu. 

➢ Ten kajak nie jest kajakiem ratunkowym i nie 
jest przeznaczony do ratowania życia. 

➢ Ubierz się odpowiednio do panujących 
warunków, temperatury wody i otoczenia. 

➢ Chroń urządzenia elektryczne, elektroniczne 
podczas korzystania z kajaka. 

➢ Chroń środowisko naturalne, nie zaśmiecaj 
środowiska naturalnego podczas korzystania z 
kajaka. 

➢ Kajak jest przeznaczony wyłącznie do 
przewozu tylu osób, ile zostało określone w 
jego specyfikacji. Pamiętaj, że małe dziecko to 
również osoba. 

➢ Pamiętaj, że kajak jest sporym przedmiotem, 
manewrując nim, zachowaj ostrożność, dbając 
o zdrowie osób, jak również o mienie. 

➢ W przypadku zauważenia uszkodzeń kajaka, 
nie użytkuj go dalej. Zgłoś uszkodzenia do 
osoby odpowiedzialnej  lub oddaj go do 
odpowiedniego, wyspecjalizowanego, serwisu. 

➢ Jeśli inaczej nie wynika ze specyfikacji kajaka, 
to nie służy on do zabudowy w nim lub na nim 
jakichkolwiek urządzeń napędowych. 

➢ Kajak nie powinien być w żaden sposób 
przebudowywany we własnym zakresie, 
albowiem może to doprowadzić do zmian jego 
właściwości oraz  w jego „zachowaniu” na 
wodzie. 

➢ Użytkuj kajak wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

➢ Kajak nie jest zabawką – dbaj o 
bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w jego 
pobliżu. 

➢ Nie skacz z kajaka do wody. 

 
 

 


