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Tak fordi du lejer udstyr hos Ocean Dive Explorers. 

For at give alle, også dig! den bedste service, er det vigtigt at 

du behandler udstyret pænt og følger den korte vejledning 

nedenfor. 

OBS: Udstyret skal returneres skyllet i ferskvand og i samme 

stand, som du modtog det. Fejl eller mangler erstattes fuldt 

ud af lejer ved aflevering.  

Tjek udstyret før dykket 
FØR du hopper i vandet skal du altid sørge for at sætte udstyret op og lave et grundigt tjek af det hele for at 

bekræfte at alting virker korrekt, og at du har alle de dele du skal bruge. 

Under transport må blybæltet ALDRIG ligge i baljen, da det ødelægger både baljen og de andre ting i den, 

som f.eks. regulatorsættet. 

Skylning 
Efter dykket er det vigtigt at skylle alt udstyret i ferskvand for at fjerne salt, sand, snavs, osv. På noget af 

udstyret er der nogle ting du skal være opmærksom på når du skyller det. Vil du hellere lade os stå for 

skylningen gør vi også gerne det for 100kr/sæt. 

Skylning af regulator 
Efter dykket er det vigtigt at blæse beskyttelseshætten til førstetrinnet rent 

for vand og snavs, og montere/skrue den på igen, så der ikke kommer vand 

ind i førstetrinnet når du skyller regulatorsættet.  

Regulatorsættet er både dyrt og forholdsvist skrøbeligt så det er derfor 

vigtigt at lægge det et sikkert sted så det ikke bliver trådt på eller lagt bly, 

eller lignende, oven på det. 

Skylning af BCD 
Under dykket kommer der som regel noget saltvand ind i BCD’en som 

kan ødelægge den over tid, og den skal derfor skylles både udenpå og 

indeni. Hold mundstykket af inflatorslangen op til vandhanen og tryk 

deflator knappen ind, så du fylder lidt rent vand ind i BCD’en. Vend og 

drej nu BCD’en rundt så vandet kommer ud i alle hjørner, før du holder 

den på hovedet og tømmer vandet ud igen ved at pege inflatorslangen 

nedad mens du holder deflator knappen inde. 

Tørring 
Skal du aflevere alt udstyret retur samme dag som du har lejet det, er det i orden 

ikke at hænge det til tørre efter skylningen. Afleverer du derimod først udstyret en 

af de efterfølgende dage, SKAL det tørres for at undgå at det bliver jordslået og 

ødelagt, og for at sikre at det er klar til den næste bruger, så denne ikke får 

udleveret et vådt sæt udstyr. 
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Hvornår skal udstyret afleveres tilbage? 

Leje i hverdage  
Ved leje af udstyret en hverdag, skal udstyret afleveres i butikken den efterfølgende dag, inden kl 

16:00 (kl 13 på lørdage) med mindre andet er aftalt i henhold til din faktura. Hvis der ikke står noget på 

den, så er der ikke aftalt andet!  

Leje henover weekender 
Ved leje af udstyr henover en weekend, skal udstyret senest afleveres tilbage den efterfølende 

mandag inden kl 16:00. Bemærk at butikken holder lukket søndag. 

Mulige problemer 
1. Luft strømmer ud mellem 1. trin og flaskeventil.  

a. Sørg for at DIN koblingen er skruet ordentligt ind i 1. trinnet. 

b. Tjek at der sidder en o-ring i DIN-koblingen 

 

2. BCD’en lukker en smule luft ind af sig selv. 

a. Tag inflatorslangen af, tryk på inflatorknappen nogle gange og sæt 

slangen tilbage på igen.   

3. Flasken sidder ikke ordentligt fast.  

a. BCD remmen der holder flasken, fungerer bedst hvis den er våd. 

 

4. Blyet glider rundt på maven af dig. 

a. Sørg for at stramme bæltet godt, og sørg evt. for at webbingen omkring 

alle klodserne er snoet rigtigt for at holde blyklodserne på plads.  

Hvis du har andre problemer du ikke kan løse, som gør at du ikke kan komme ud og dykke, så giv os et kald 

på tlf. nr. 3833 7778. 

Var alt OK? 
Vi gør vores bedste, med DIN hjælp, for at holde udlejningsudstyret i god stand, og vi vil rigtig gerne have at 

du har en god oplevelse med det. Vi vil derfor gerne have at vide hvis du har eventuelle kommentarer til 

kvalitet og levering.  

Vi håber du får et godt og sikkert dyk. 

De bedste hilsner, 

 

                                   

Åbningstider: 

Mandag – Fredag: 12:00 - 17:30 

Lørdag: 10:00 – 14:00 

Søndag: Lukket 
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Husk vi tilbyder turer og kurser 

Vi tilbyder dykkerturer fra strand og båd, 

samt kurser, lige fra prøvedyk til tekniske 

kurser. Se mere på  

facebook.com/OceanDiveExplorersAp
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