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Brukermanual for Active Raptor G2  

Innledning 
Gratulere med valget av Raptor G2, vi håper dett er et produkt som du/dere vil få mye glede av i 

mange år framover. 

I avsnittet ‘’Justering og muligheter’’ gjennomgås tilpasninger og bruk av fastmontert utstyr.   

I avsnittet ‘’Montering’’ vil montering av løst tilbehør beskrives. 

I avsnittet ‘’Bruk av kajakken’’ beskrives sjøsetting og medbringing av last. 

I avsnittet ‘’Vedlikehold’’ beskrives rengjøring og lagring av kajakken.  

I avsnittet ‘’Transport’’ beskrives transport på biltak og for hånd.  

I avsnittet ‘’Sikkerhet’’ opplyses det om viktige hensyn ved bruk av kajakk.  

 

Justeringer og muligheter: 

Benstøtte: 
1. Trykk inn den røde spaken på fotstøtten. 

2. Dra til ønsket lengde og slipp spaken. 

3. Sørg for at spaken går i lås i et av hakkene. 

Støttene kan tas av sporet ved å holde inne spaken og føre dem helt bakover til enden av skinnen.  

 

 

Midtluke: 
1. håndtaket vippes opp i en vertikal posisjon. 

2. Vris mot pilen som peker mot ‘’Open’’.  

3. lokket løfte opp. 

Dersom det er vann på luken anbefales det at dette tørkes bort før luken åpnes, dette for å hindre 

vann å renne ned i lasterommet. Luken lukkes ved å vri håndtaket mot ‘’Closed’’. 

For å unngå at det kommer vann inn i skroget er det viktig at luken er lukket ved bruk, spesielt viktig 

er dette dersom kajakken brukes i dårlig vær eller dersom det er stor bølgehøyde.  
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Lasteluke i front: 
Trykk inn spennen fra begge sider. Merk deg at lasterommet ikke er avgrenset og at små gjenstander 

derfor kan forflytte seg bakover i skroget. Lastepose kan være nyttig for å hindre at gjenstander 

forflytter seg langt bakover i skroget. 

For å unngå at det kommer vann inn i skroget er det viktig at lasteluken er lukket ved bruk, spesielt 

viktig er dette dersom kajakken brukes i dårlig vær eller dersom det er stor bølgehøyde.  

 

 

Utstyrsstropp på sidene og på lasteplanet akterut.  
Utstyrsstropp på sidene og på planet er elastiske. Stroppene på sidene egner seg godt til å feste lange 

gjenstander slik som padleårer. Lasteplanet akterut kan romme større gjenstander.   
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Montering 

Ror: Ror-enhet, ror, liten metallringen, stor metallring.   
Når Active Raptor G2 padles med padleåre er den rettningstabil og lett å manøvrere. Skal man 

derimot benytte Hobie MirageDrive pedalsystem, er man avhengig av å benytte roret for å 

manøvrere kajakken.   

1. Metallstangen på ror enheten føres ned i metallrøret på ror festet som er montert fast 

akterut på kajakken.  

2. På undersiden av ror-festet stikker metalstangen frem, her festes den minste metallringen i 

hullet på metallstangen. Slik at enheten er sikret til festepunktet (se bilde med påskrift 2.). 

3. Bakre del av ror-enheten dras rett bakover i forhold til enheten slik at roret kan plasseres inn 

imellom. Hakkene på roret skal vende inn mot ror-enheten. Unngå overdreven bruk av kraft 

(se bilde 3.). 

4. Splinten tres igjennom hullet på toppen av ror-enheten slik at låsekulen peker nedover (se 

bilde 4.). 

5. Tre så splinten gjennom hullet på wiren. Viktig at wiren er festet på undersiden av ror-

enheten (se bilde 5.) 

For å unngå skade på wiresystemet, må roret stå i nøytral posisjon inntil kajakken er på dypt nok 

vann til at roret er fritt fra bunnen, ca. 50 cm dybde.  Det er også viktig at roret står i nøytral 

posisjon når kajakken tas på land. Forsøk på bevegelse av roret når det er i kontakt med fast 

grunn, kan potensielt føre til skade på wiresystemet til kajakken. Demonteres i motsatt 

rekkefølge av monteringen. Unngå bråe bevegelser og bruk spaken til roret med forsiktighet. 

Unngå å presse spaken hardt til ytterstillingene.  
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Komfortsete: Sete montert på plate, tommelskrue med wire.  
1. Dersom setet kommer i to deler monteres dette sammen ved bruk av skruer og mutter som 

medfølger. Ikke stramme for hardt, da dette vil gjøre det vanskelig å slå setet opp og ned.  

2. Setet plasseres i setebrønnen. Påse at mottakerne på kajakken treffer hullene i platen som 

setet er festet til.   

3. På bakre del av setet skal tommelskruen gjennom hullet på platen og  skrues ned i 

skruehullet på kajakken. Påse at setet er dyttet godt bakover nå du gjør dette.  

Tommelskruen kan løsne fra wiren, vær oppmerksom på dette når sete fraktes, monteres og 

demonteres.  

 

 

MirageDrive Adapter: Utstyrsboks, skrue, plastkile, og adapter.  
1. Dersom utstyrsboks er monter i utstyrsbrønnen løsnes skruen i front av utstyrsboksen. 

Boksen vippes så ut av brønnen. Oppbevare plast kilen til neste gang du skal bruke 

utstyrsboksen. Samme skruen brukes også til å feste MirageDrive adapteren.  

2. Sette adapteren ned i utstyrsbrønnen, pass på at front til adapteren er helt fremme i sporet.  

3. Dytt adapteren godt på plass, og hold den ned mot kajakken mens du skruer inn skruen i 

bakkant av adapteren. Pass på at hullet i adapteren er i linje med skruehullet.     
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Hobie MirageDrive:  
I denne bruksanvinigen vises hvordan Hobie MirageDrive monteres i adapteren. For bruksanvisning 

på montering og justering av Hobie MirageDrive, se brukermanual fra Hobie. 

1. Når MirageDrive (MD) monteres i adpateren, kreves det noe plass under kajakken, ca. 45 cm. 

Den må fortrinnsvis løftes opp, eller ligge på dypt nok vann til at det er plass til MirageDrive.  

2. Pedalene på MD må justeres slik at finnene står vertikalt. Pass på at MD er snudd slikt at 

tallene er lett leselige fra sitteposisjonen i kajakken, se også til at ‘’armene’’ på adapteren er 

åpnet. MD plasseres så rett ned i adaptere (se bilde 2.). 

3. Før så en pedal frem og en bakover. Da legger finnene til MD seg omtrent flatt med 

kajakkens bunn. Kajakken kan da settes ned igjen på bakken.   

4. Se til at MD er tilstrekkelig dyttet ned i adapteren slik at ‘’armene’’ på adapteren lett kan 

føres tilbake på plass igjen og festes med skruen (se bilde 4.). 

Hobby MirageDrive krever ca. 50 cm vanndybde for å fungere. Dersom man skal ut fra en strand etc. 

er det viktig å være oppmerksom på dette. Når man skal inn til land igjen føres ene pedalen frem og 

andre bak, da vill MD legge seg omtrent flatt med kajakkens bunn og ikke ta skade av landingen.  
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Bruk av kajakken: 

Sjøsetting 
Kajakken er forholdsvis enkel å håndtere og sjøsetting kan gjøres både fra land og fra f.eks. 

flytebrygge. Ved ombordstigning fra brygge er det viktig å sørge for at kajakken festes på en slik måte 

at den ikke sklir unna. 

 

Medbringing av last 
Raptor G2 er utstyrt med en lasteplatform, på denne kan man plassere gjenstander som man ønsker 

å ta med seg. Lasten kan festes med de elastiske utstyrsstroppene som er montert på kajakken. Man 

må likevel vurdere om tilleggslastsikring er påkrevet. Man bør også være oppmerksom på at dersom 

det er vind og eller bølger kan lasten bli utsatt for sjø eller vannsprut. Dersom lasten ikke tåler vann 

må ekstra beskyttelse - innpakking benyttes.  

Hvordan og -hva kajakken lastes med kan påvirke sjøegenskapene til kajakken, slik som stabilitet og 

fart.  

 

Vedlikehold 

Rengjøring 
Etter bruk i sjøvann bør kajakken vaskes med ferskvann. Ved bruk er det normalt at det også kommer 

noe vann inn i kajakken. Den bør derfor regelmessig tømmes og spyles med vann på innsiden.   

Dersom kajakken brukes i ulike vassdrag er det viktig at den som bruker kajakken orienterer seg om 

de gjeldende reglene for renhold og desinfeksjon av utstyr som brukes i vassdragene. Slike regler har 

som hensikt å hindre spredning av vannbårne sykdommer mellom vassdragene.  

 

Lagring 
Lagring innendørs gir den beste beskyttelsen, men dersom kajakken lagres i ly fra direkte sollys og 

nedbør kan den også oppbevares utendørs. Det er spesielt viktig å unngå lagringsplasser med høy 

varme, da dette kan deformere kajakken. Store temperaturer svingninger med gjentatt frysning og 

tining er heller ikke ideelt.  

Kajakken bør lagres opp ned, altså med bunnen av skroget oppover slik at kajakken utsettes for minst 

mulig trykk.  Den kan lagres på reol / hyller eller hengende fra løse løkker. Kontaktpunktet bør ikke 

være for langt ute på kajakken, men isteden være omtrent en meter inn fra fremre og bakre ende.   

Kajakken må ikke lagres: 

- På siden, da dette over tid kan deformere og flate ut siden. 

- Hengende fra håndtakene, da disse ikke er bygget for å tåle belastning over tid. 

- Hengende fra dreneringshullene, da disse kan deformeres.  

Kajakken bør heller ikke ha stramt knytte bånd eller tau på seg. Kajakken må rengjøres, tømmes for 

vann og være tørr før lagring.   
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Transport  

Transport på biltak: 
Den beste måten å transportere kajakken på bilens tak, er ved bruk av takbøyler. Sjekk alltid 

forhåndsregler og spesifikasjoner i brukermanualen til takbøylene eller annet utstyr du bruker. Tillat 

lastekapasitet på bilens tak finnes vanligvis i vognkortet. 

For å feste kajakken til taket anbefales spennbånd som tres over kajakken. For å sikre at kajakken 

ikke glir på taket, kan bånd eller tau tres gjennom dreneringshullene. På biler der kajakken stikker 

langt ut fremme og / eller bakenfor bilen, bør tau festes fra enden på kajakken til tauekroken som 

skal være under eller i nærheten av støtfangeren til bilen. Er det trekkrok på bilen kan denne 

benyttes til å feste kajakken i bakkant. Utstyr som kan overstrammes, slik som jekkestropper kan 

potensielt skade kajakken.  Smale bånd som overstrammes er spesielt ugunstige. 

Transport for hånd: 
For transport over kortere strekninger der det ikke er ønskelig/mulig med biltransport kan kajakken 

fraktes ved å bruke et hjelpehjul som tres innover baugen på kajakken. Dette hjelpehjulet er 

ekstrautstyr som kan kjøpes.  

Ved bæring av kajakken anbefales det å holde i selve skroget til kajakken. Håndtakene på kajakken 

skal hovedsakelig benyttes ved kortvarige løft eller transport over små avstander.  

 

Sikkerhet 
Alle aktiviteter på og i nærheten av vann kan potensielt skape farlige situasjoner. Ved padling av 

kajakk må det tas spesielt hensyn til faktorer som kan øke risikoen for å falle i vannet. Det bør også 

gjøres tiltak for å redusere faren ved å falle i vannet, slik som å bruke redningsvest. For padling 

anbefales padlevester da disse er laget for å ikke hinder padlebevegelser.  

Faktorer som øker risikoen for- og faren ved- kajakkvelt, er blant annet, (men ikke begrenset til); 

bølgehøyde, vind, temperatur, fysiske forutsetninger, erfaring, ferdighetsnivå og andre personlige 

forhold. Sjekk med fordel værvarselet, og gjør deg kjent med strømmer og andre forhold i området 

du har tenkt til å padle i.  

Padling er i utgangspunktet en aktivitet som er tryggere å gjøre sammen med andre.  Si alltid ifra til 

noen på land, om hvor du skal padle og når tid du forventer å være tilbake.  

Selv om Raptor er en kajakk som er bygget for å være svært stabil så vær obs på at kajakken under 

visse omstendigheter kan velte. Brukeren av kajakken oppfordres derfor på det sterkeste til å gjøre 

seg kjent med kajakkens egenskaper i trygt farvann, nært land. Det er en fordel å være kjent med 

teknikker for å komme seg ombord i kajakken fra vann; som for eksempel selvredning, redning ved 

hjelp av årepose eller kameratredning. 

 


