
Manual do caiaque 
Hobie® Mirage®





Em 1950, o sonho de Hobie nascia na garagem dos 
seus pais quando decidiu aplicar a sua paixão pelo 

trabalho em madeira ao desporto do surf.  O pai 
retirou o Buick da garagem... Hobie fez a sua pri-

meira prancha de surf...

O famoso negócio de Hobie tinha começado.
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5Apresentação

1. Casco
2. MirageDrive 180
3. Banco Vantage CT
4. Pagaia
5. Tampão de obturação do poço
6. Caixa de acessórios

Os artigos não estão à escala
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Montagem

Braços dos pedais MirageDrive

Dependendo do modelo do caiaque 
Mirage, os braços dos pedais poderão ou 
não ter de ser montados.

Inserir os braços dos pedais nos tam-
bores.

Apertar o parafuso do braço do pedal 
utilizando uma chave inglesa de 9/16” ou 
15 mm até o parafuso estar nivelado com 
o tambor.

1

2
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Montagem do Vantage CT

Alinhar os encaixes roscados no 
encosto do banco com os orifícios de 
cada lado
na estrutura do assento do banco.

Assim que estejam alinhados, inse-
rir os parafusos e apertar.

1

2
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Montagem

Instalação do punho de 
marcha-à-frente/mar-
cha-atrás

Alinhar o punho curto (mar-
cha-à-frente) à esquerda e o 
punho longo (marcha-atrás) 
à direita

Aparafusar ambos os pun-
hos de puxar nas alavancas 
no MirageDrive

1

2

Punho longo à 
direita

Punho curto à es-
querda

Chave 3/8
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Instalação

Baixar o sistema de propul-
são certificando-se de que a 
coluna está nivelada

Pressionar para baixo e 
bloquear o sistema de pro-
pulsão no sistema de engate 
rápido. O sistema de pro-
pulsão é automaticamente 
bloqueado quando estiver 
instalado.

Retirar

Puxar para trás cada uma 
das alavancas de engate 
rápido

Levantar o sistema de pro-
pulsão a direito

 

CLICK

1

Nivelada

2

1

2

ETRAVE

Nivelado
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MirageDrive

Regulação do pedal

Apertar o punho de regulação

Regular os braços dos pedais 
rodando e pressionando-os 
na posição desejada. Cer-
tificar-se de que ambos os 
braços dos pedais estão no 
mesmo número de posição.

Com ambos os pés nos 
pedais e juntos (barbatanas 
direitas para baixo), os joel-
hos devem estar confortavel-
mente dobrados e não
dobrados em excesso ou 
estendidos.

1

2

3

Apertar
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Marcha-atrás

A partir da posição de mar-
cha-à-frente, puxar o punho 
direito para mudar o sistema 
de propulsão para marcha-
atrás. (É o punho mais com-
prido dos dois)

A partir da posição de mar-
cha-atrás, puxar
o punho esquerdo para mu-
dar o sistema de propulsão 
para a marcha-à-frente.

1

2

Punho da direita = Marcha-atrás 

(punho mais comprido)

Punho esquerdo = Marcha-à-

frente (punho mais curto) 

marcha-à-frente

marcha-atrás
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MirageDrive

Resistência da pedalagem

1

2

3

Localizar os botões de 
regulação manual no 
MirageDrive

Rodar os botões de regu-
lação manual no sentido 
contrário aos ponteiros 
do relógio, para soltar 
a barbatana do suporte, 
reduzindo a resistência nas 
barbatanas quando pedala.

Rodar os botões de regu-
lação manual no sentido 
dos ponteiros do relógio, 
para apertar a barbatana 
no suporte, aumentando a 
resistência nas barbatanas 
quando pedala.
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Anatomia  

2

®

Punho de ativação das patas de apoio

Regulação da altura dianteira

Suportes das patas de apoio 
moldados (exceto modelos 
Revolution 11)

«Chave» de regulação 
da altura dianteira

Regulação da inclinação 
do encosto

«Calço» do assento do banco

Regulação lombar BOA®

Correia

Patas de apoio

Encaixes estruturais para os suportes das 
patas de apoio (o encaixe não requer qual-
quer fixação)
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Vantage CT
Instalação do banco

1

2

3

4

1

2

3

4

Alinhar a parte da frente da 
estrutura do assento do ban-
co sobre a chaveta e deslizar 
a traseira da estrutura contra 
a parede traseira do cockpit. 

Pressionar a parte da frente
do assento e levantar a 
traseira da estrutura do 
banco para encaixar o banco 
na chaveta.

Empurrar para baixo a trasei-
ra da estrutura do banco 
assim que a estrutura do 
banco esteja instalada na 
chaveta. Puxar a dianteira do 
banco para verificar que está 
corretamente instalado.

Abrir o encosto.
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Instalação do banco

Localizar a fivela da correia 
na estrutura do assento do 
banco e na barreira de segu-
rança atrás do banco.

Alinhar e unir as duas partes 
da fivela.

Quando as duas partes esti-
verem unidas, o banco está 
seguro no caiaque.

Apertar para abrir.

5

6

7

8

 

Advertência: Se não fixar o banco com a 
fivela da correia poderá perder o banco 
durante um capotamento.
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Vantage CT

Regulação da altura dianteira

Puxar a alavanca para 
ativar a regulação
da altura dianteira.

Encostar-se no encosto do 
banco para subir a altura 
dianteira do assento. 
Usar o peso corporal no 
assento do banco para 
descer a altura dianteira 
do assento.

Soltar a alavanca para 
bloquear a posição pre-
tendida da regulação da 
altura dianteira.

1

2

3
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Regulação da altura traseira

MILIEU

BAS

HAUT

 

 

 

 

O banco é instala-
do por defeito na 
posição baixa.

Mover o peso do corpo para 
a frente do assento para 
levantar a traseira do banco. 
Puxar o punho em «T» para 
abrir as patas de apoio.

Colocar as patas de 
apoio no casco da 
embarcação para a 
posição média.

Colocar as patas de apoio no ressalto 
para a posição alta.

(Nos modelos Revolution 11 
não existe ressalto para a 
posição alta.)

BAIXA

MÉDIA

ALTA
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Vantage CT

 

 

Puxar a alavanca para 
ativar a inclinação do 
encosto do banco.

Regulação da inclinação do 
encosto

Segurando a alavanca 
nessa posição, pressio-
nar o encosto para o 
reclinar.

Soltar a alavanca para 
bloquear o encosto na 
posição desejada.
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Regulação lombar

Puxar o botão para soltar a 
zona lombar.

Premir o botão para blo-
quear a zona lombar.

Rodar o botão para criar 
tensão na zona lombar.

Click  Click  C

lic
k

 

 

 

1

2

3
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Na água

Funcionamento do MirageDrive

Águas pouco profundas e varação

Premir um dos pedais para a frente em águas pouco profundas para levantar as 
barbatanas. Premindo um pedal totalmente para a frente orientará as barbata-
nas com a parte de baixo do caiaque para permitir a varação.
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BAIXAR o leme

Puxar completamente o 
punho em «T» «para baixo» 
e fixar na pega para engre-
nar o leme. 

SUBIR o leme

Primeiro, desengatar a linha 
do punho em «T» «para 
baixo»

Puxar o punho em «T» «para 
cima» para subir o leme.

Dirigir 

Guardar a pagaia
Colocar a pagaia nas calhas
laterais para a guardar. Fixar 
atando a corda elástica à 
volta do ilhó.



22

hobie.com

Na água

O drenador debaixo 
do banco não está 

incluído nos 
modelos Outback

Puxar o punho em «T» para 
abrir o dreno.

Engatar para manter o dreno 
aberto.

Desengatar e soltar para fechar 
o dreno.

Nota: Pedalar a um ritmo 
rápido para evacuar a água 
do poço do banco.

PUXAR 
PARA ABRIR

ENGATAR PARA 
BLOQUEAR

DESENGATAR PARA 
FECHAR

Drenador debaixo do banco
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Instalar o transdutor

Nem todas as embarcações es-
tão equipadas com o «Lowrance 
Ready».

O transdutor é um acessório 
opcional e não está incluído 
com a embarcação

Clips metálicos

1/8’’ (3 mm)
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Opção Lowrance Ready

Passa-cabos no casco 
únicos e de 3 vias

Localizar o passa-cabos no 
casco e desaparafusar a 
porca no interior da embar-
cação.

Retirar o tampão de borracha 
maciça.

Escolher o tampão correto 
para o tamanho do cabo e 
inserir o cabo abrindo o tam-
pão ao longo da ranhura.

Pressionar o novo tampão 
com o cabo instalado para 
dentro do tampão de plástico 
certificando-se de que fica 
bem encaixado.

 
NÃO UTILIZAR UMA
BROCA para o tampão de três 
vias. Aparafusar o conjunto 
do passa-cabos no casco uti-
lizando porcas ou parafusos. 
Certificar-se de que o o-ring 
ou a junta estão instalados.

rondelle

1

2

3

4

5

joint
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Instalação de cabo

Passar o cabo pelo tam-
pão imediatamente atrás 
do embornal do trans-
dutor.
 

 

Encaminhar o cabo atra-
vés do interior da embar-
cação e fazer sair o cabo 
através da montagem do 
passa-cabos no casco.

 

1.

2.

1.

1

2

Existem tampões para a 
saída do cabo em ambos 
os lados da embarca-
ção, podendo escolher 
entre uma localização à 
direita/esquerda.NOTA: Alguns tampões estão localizados nos suportes 

de copos e bolsas de rede.
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Armazenamento e transporte

A fazer durante a armazenagem

Armazenar a embarcação    
virada para baixo sobre
traves ou pendurada em cintas lar-
gas, são as duas formas de manter o 
barco armazenado.

Não fazer durante a 
armazenagem

Armazenar o cockpit da embarcação 
virado para cima sobre traves pode 
amolgar a parte de baixo.

Armazenar a embarcação sobre os 
lados
durante um longo período de tempo 
pode achatar/amolgar os lados.

Pendurar a embarcação pelos embor-
nais pode deformar os orifícios dos 
embornais.

Nunca pendurar a embarcação pelos 
punhos ou pelos olhais.
Não foram concebidos para supor-
tarem cargas durante muito tempo e 
podem ceder.



hobie.com

27Armazenamento e transporte

Aspetos importantes adicionais sobre o armazenamento

•	 Retirar	sempre	toda	a	água	da	embarcação
•	 Não	deixar	as	correias	com	fivelas	apertadas	durante	um	longo	período	de	tempo
•	 A	armazenagem	nas	configurações	não	recomendadas	pode	resultar	em	danos	
 no casco e anular a garantia

Carrinho
O carrinho deve ser utilizado apenas para fins de transporte e não como plataforma de 
armazenamento. Não deixar a embarcação no carrinho durante mais de uma hora (menos 
tempo em temperaturas quentes ou sob luz solar direta).

Não armazenar ao ar livre

1hr.
MAX
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Armazenamento e transporte

Colocação sobre tejadilho de viatura

1

2 3

A melhor forma de transportar a sua embarcação é adquirir um reboque ou 
uma grade de tejadilho junto do seu concessionário. Utilizando suportes ade-
quados que apoiem o casco, a embarcação pode ser transportada virada para 
cima. Podem ser colocadas correias à volta da embarcação e atadas às barras 
da grade. As correias devem estar justas, mas não demasiado justas para não 
danificarem a forma da embarcação.  Evitar utilizar correias de catraca para 
não apertar de forma excessiva.

Consultar o manual do proprietário do automóvel e da grade de teja-
dilho para ter a certeza de que cumpre todas as recomendações, 
precauções e especificações.

É necessário colocar um cabo ou correia da proa e da popa da embarcação até 
cada um dos para-choques. Se os para-choques não possuírem espaço para 
passar uma corda à volta, procure mais abaixo. Deverá existir um olhal de 
metal, que é utilizado para o reboque da viatura.

Pode também utilizar os orifícios dos embornais para atar a embarcação ao 
automóvel. Isto ajuda a evitar que a embarcação deslize para trás e para a 
frente ou que a correia de fivela deslize da embarcação. (Este é um método 
aceitável para atar a embarcação para transporte.)
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29Manutenção e cuidados

Hobie 
Multi-Lube

Manutenção regular do MirageDrive

Nota: Sedimentos em excesso 
no sistema de propulsão podem 
prejudicar o funcionamento do 180. 
Lavar bem para evitar isto.

Verificar a tensão dos cabos

Os cabos devem 
estar suficiente-
mente esticados de 
forma a que possam 
apenas ser ligeira-
mente apertados 
com uma pressão 
firme do dedo.

Consultar a secção «Assistência» em hobiecat.com com informações sobre o MirageDrive.
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Manutenção e cuidados

Afinação do leme

Colocar o leme para baixo.

Localizar os parafusos que seguram o fio 
do leme

Desapertar o parafuso que segura o fio do 
leme.

Esticar o fio do leme certificando-se de 
que o punho de direção continua na posi-
ção reta. Se não estiver reto, ajustar os 
fios em conformidade.

Apertar o parafuso para fixar o fio e man-
tê-lo no lugar.

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4
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Lista de verificação
Ler na totalidade o pacote de informações do utilizador antes de utilizar este produto.

O utilizador deste produto confirma que compreende e assume os riscos decorrentes dos 
desportos com pagaia/pedais.  Consulte o seu médico antes de iniciar este desporto.

Sempre :
•	 Usar um dispositivo de flutuação indi-

vidual aprovado pela guarda costeira 
(colete salva-vidas).

•	 Vestir-se de forma adequada para as 
condições meteorológicas; a água e/
ou tempo frio podem resultar em hipo-
termia; aplicar protetor solar e outro 
vestuário de proteção solar.

•	 Verificar antes de cada utilização se o 
equipamento possui sinais de desgaste 
ou falhas.

•	 Atar uma correia de segurança à pagaia 
e ao MirageDrive.

•	 Fazer o reconhecimento de águas des-
conhecidas.

•	 Ter atenção aos níveis das águas flu-
viais, mudanças de maré, condições do 
vento, obstáculos na água e acima da 
mesma e mudanças meteorológicas.

•	 Certificar-se sempre de que as escotil-
has estão fixas e fechadas.

•	 Transportar uma bomba e/ou disposi-
tivo de escoamento.

•	 Transportar sempre a pagaia sobresse-
lente fornecida com a embarcação.

Nunca :
•	 Nunca sair sozinho e comunicar 

sempre um plano de itinerário.
•	 Nunca deslocar-se em águas com 

correntes fortes ou agitadas.  Os 
caiaques Hobie não são concebidos 
para águas rápidas.

•	 Nunca exceder a sua capacidade e 
estar consciente das suas limitações.

•	 Nunca ingerir álcool ou drogas que 
provoquem alterações na mente 
antes ou durante a utilização deste 
produto.

•	 Nunca abrir as escotilhas em condi-
ções com águas instáveis.

•	 Nunca remover as peças de espuma 
no interior do casco.  Estão instala-
das para fins de estrutura, flutuação 
adicional e segurança.
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Segurança

Saída de avaliação

Tal como com qualquer novo produto, é importante que se familiarize com a embarcação e 
todas as suas funcionalidades. É também importante verificar que a embarcação está em 
boas condições antes de uma deslocação longa. Recomendamos que faça aquilo a que cha-
mamos de «saída de avaliação» quando a embarcação é nova, depois de enviada ou trans-
portada, antes de uma deslocação longa e depois de instalar os acessórios que têm de ser 
encaixados no casco. Este teste é geralmente feito em águas pouco profundas, com condi-
ções calmas onde se possa familiarizar ou testar a embarcação antes de fazer uma desloca-
ção longa em águas abertas. Os aspetos que deve verificar ou praticar são:

•	 A	instalação,	regulação	e	remoção	do	MirageDrive
•	 Funcionamento	do	leme
•	 Fecho	correto	das	escotilhas
•	 Os	locais	dos	tampões	de	drenagem	para	ter	a	certeza	de	que	estão	bem	instalados
•	 Entrar	e	sair	da	embarcação	com	a	mesma	capotada
•	 Baixar	a	vela	do	caiaque	enquanto	está	na	água	(se	aplicável)

Entrar na embarcação

Se cair para fora da embarcação, mantenha-se junto da mesma. Deverá estar a usar um 
colete salva-vidas/dispositivo de flutuação individual que o manterá a flutuar. Se a embarca-
ção estiver capotada, terá de ser virada. Para isso, agarre o orifício do embornal ou o Hobie 
MirageDrive no fundo da embarcação e puxe para colocar a embarcação na posição correta. 
Posicione-se de forma a que a sua cabeça fique próxima da área do cockpit da embarcação 
e esteja virado para a embarcação. Deverá estar entre o banco e a área dos pés da embar-
cação. Agarre com uma mão o lado oposto da embarcação. Coloque a outra mão no lado 
onde está, e depois balance com os pés, puxando-se para cima, para dentro da embarcação. 
Role sobre as costas na direção do banco, devendo chegar diretamente ao assento do banco. 
Sente-se, coloque os pés na zona dos pés e está pronto para partir.

Tampão de obturação do poço do caiaque Mirage

O seu Hobie é fornecido com um tampão de obturação de poço Mirage.  O tampão é forne-
cido como equipamento de série no pacote do caiaque Mirage. Inserir o tampão no poço do 
Mirage quando o MirageDrive for retirado para proporcionar mais segurança e para dar ao 
casco um aspeto liso quando rema. 

Segurança da vela do caiaque

A vela de caiaque é um acessório opcional muito popular que funciona realmente muito bem 
com os caiaques Hobie Mirage. É importante familiarizar-se com a utilização da vela e como 
a força do vento afeta a estabilidade da embarcação. Não se recomenda a utilização da vela 
com ventos superiores a 10 MPH.
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É muito importante que preencha e nos envie o Cartão de Registo da Garantia o mais rapida-
mente possível.

Esta informação permite à empresa Hobie Cat contactá-lo caso
existam informações importantes sobre o produto que tenham de ser partilhadas consigo atempa-
damente. Preencha o Cartão de Registo da Garantia no Pacote do Proprietário ou utilize o cartão 
online em:

http://www.hobie.com/support/warranty-registration/
ou
Leia este código QR com o seu smartphone

Se tiver uma pergunta ou problema com o seu produto Hobie, contacte o seu revendedor autori-
zado do caiaque Hobie. O mesmo avaliará o problema, assistirá
na reparação ou acionará a garantia junto da empresa Hobie Cat, se necessário. Todos os aciona-
mentos da garantia devem ser feitos através do seu revendedor autorizado do caiaque Hobie.  O 
Cartão de Registo da Garantia e as Políticas da Garantia estão incluídos em cada modelo no Pa-
cote do Proprietário. Abra o endereço abaixo para encontrar o seu revendedor mais próximo.

Todas as especificações, cores, aspetos gráficos e características estão sujeitos a alterações sem 
aviso prévio. Consulte o sítio web para pormenores completos.

http://www.hobie.com/support/dealers/search/
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Acessórios

Carrinho de transporte Capa para caiaque

Colete salva-vidas Kit de vela

Produto de limpeza da 
embarcação Hobie

Protetor UV Hobie

Multilubrificante Hobie

Para mais acessórios consulte: 
http://www.hobiecat.com/catalogs-brochures/
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Holding Company
Oceanside, California, USA
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Hobie Cat Brazil
Distribuidor independente
Porto Belo, Santa Catarina, Brazil
+55 (21) 3942 6815
hobiecat.com.br

E U R O P E

MM_MIRAGE_PT
REV 07/2017


