Laminerad karta finns ombord varje båt

MALMÖ

pplevelse!
Dela din u
oat
#malmobyb
n
#malmotow

Använd vår
kanalguide i din mobil

200 m

bookaboat.se/guide

n
oatswede
@bookab
oat
@bookab

Öresund

Vattenväg
Förbjudet område
Återvändsgränd

(enkelresa)

Sevärdhet

Friha
m

nen

Dockan
20-25 minuter
från vår brygga

Tilläggsplats

Yttre
fyren
Asuka Sushi

Dockan
marina

WC

Toalett

WC

Nyh

Glass

amn

Yttre
hamnen

en

Mat & dryck

Inre
fyren

Suellsh
amnen

Varvsstaden

(pågående nyutveckling)

Varvsgen
bassän

LillA varvet
25-30 minuter
på full hastighet

Centralposthuset
Central
station

Malmö Live
Malmö
Saluhall

WC

WC

Dolce
Sicilia

World Maritime
University

BOOKABOAT BRYGGA

Kommendanthuset

Fiskehoddorna

STORA varvet
35-40 minuter
på full hastighet

Norra Vallgatan 93

Malmöhus
slott
Slottsträdgårdens Kafé

Slottsmöllan

OBS!
Grunt vatten,
vänd vid
kanotklubben

Casino
Cosmopol

WC

Brandstationen
Lilla
Glassfabriken

WC

Stadsbiblioteket

Vibliotek

Södertull

VÄLKOMMEN OMBORD, KAPTEN
Är detta din första elbåtstur? Såhär kommer du iväg och returnerar du båten.

STARTA

ReturnERA

Genomför samma steg i omvänd ordning:

Utför följande 3 steg i denna ordning:

1 Avaktivera båten

1 Sätt i dräneringspluggen
Sätt i dräneringspluggen i golvet på båten
innan fler än 1 person går ombord. Tryck
sen ner handtaget tills det är parallellt med
golvet så inget vatten kan komma in.

Tryck på stoppknappen i din webbläsare för
att avaktivera båten. Den blåa lampan på
sidan av bordet släcks.

2 Koppla i elkontakten

2 Dra ur elkontakten

Koppla in elkontakten i uttaget på bryggan
efter att du har avaktiverat båten.

Båten kan inte aktiveras så länge den blå
elkontakten är inkopplad. Sladden går att
rulla in som på en dammsugare.

3 Aktivera båten

3 Dra ur dräneringspluggen

Tryck på startknappen i bokningsbekräftelsemailet och följ instruktionerna för att starta
båten. Den blåa lampan på bordets baksida
tänds när båten är aktiverad.

Så att regnvattnet kan ta vägen någonstans
ifall det skulle regna mellan din och nästa tur.
Lämna i pluggen ifall inget regn väntas.
Lämna båten ren och prydlig för nästa kapten!
Ta med skräp och rengör båten med borste och trasa.

Eller, använd länken i påminnelse-SMS:t.
Nu kan du kasta loss! Med den svarta spaken kör du framåt
och bakåt. Med trärodret svänger du till höger och vänster.

Haft en trevlig tur? Tipsa gärna vänner och bekanta, eller

REGLER & SÄKERHETlämna en recension på TripAdvisor!

Utrusta din båt

Förvaringsutrymme

Filtar, regnponchos &
kaptensmössa

Dynor och flytvästar finns att låna
från förvaringen
på bryggan. Koden till
förvaringens kodlås
finns i bekräftelsemailet.
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FÖRLÄNGA DIN tur
Vill du förlänga en pågående
bokning? Ring en av våra
kollegor på vårt support-nummer:
040 - 643 48 81.
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REGLER & SÄKERHET
•

Säkerheten framför allt. Ta aldrig några risker.

•

•

Max 12 personer får vara ombord. Är ni fler
personer, ska en till båt bokas.

Det är förbjudet att köra en båt när man är
påverkad av alkohol eller andra droger.

•

Undvik otillåtna områden som är markerade
på kartan. Att åka här kan störa godstrafik och
innebära fara.

•

•

Håll dig alltid till styrbord (till höger) och ge
företräde till båtar som kommer från höger. Håll
en hastighet som inte stör andra i kanalen. Båtens •
maxhastighet är begränsad till den högst tillåtna i
kanalen.
Väj för paddlare och var alltid tydlig med vilken
kurs du tar. Närma dig hörn och broar på ett
sådant sätt att du är synlig för fiskare och
mötande båtar. Akta huvudet när du åker under
låga broar!

•

Det är inte tillåtet att förtöja vid träd, under eller
vid broar eller varhelst det är markerat att detta
inte är tillåtet.
Det bor både människor och vattenfåglar nära
kanalerna. Tänk på att inte föra oväsen eller på
annat sätt störa dem.

