
Manual do Usuario 
Hobie® Mirage® Eclipse™ 

Stand Up





Em 1950, o sonho de Hobie nasceu na garagem 
dos seus pais quando decidiu aplicar o seu amor 

de trabalhar com madeira para o esporte de surfe. 
O pai dele retirou o carro do garagem ... Hobie 

esculpido sua primeira prancha de surf ...

Onegócio do Hobie de diversão começou.
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Procure este ícone. vídeo está disponível no Internet
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Por favor, leia o manual de instruções antes de usar este produto
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1. Prancha Stand Up Mirage Eclipse

2. Guidão

3. MirageDrive

4. Lâmina da Leme 

5. Cassete Plug

Anatomia
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Inserir o Guidão

Trancar girando 
a punha local-
izado no receptor 
do guidão em 
qualquer di-
reção.

Instalando o Guidão

Configuração
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Girar para Trancar
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Enganchar o 
leme no bordo 
de fuga da 
fenda na base 
do leme.

Esticar o laço 
elástico sobre 
o leme e para 
dentro do gan-
cho na parte da 
frente do leme. 
O elastico irá 
firmar o leme 
na posição.

Localize o os cabos 
de direção que 
saem da prancha 
a bara vertical do 
guidão. 

Inserir as bolas 
fixados nos dois 
cabos saindo da barra 
vertical nos laços 
dos cabos saindo da 
prancha. 

Certifique que as linhas 
não estão cruzadas. 
Cinza para cinza, preto 
com preto. 

Conexão dos Cabos de Direcção

Instalação do Leme

Configuração
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Instalação da MirageDrive

Remover a MirageDrive

Puxe as duas 
alavancas do 
suporte Click 
and Go.

Levante a 
MirageDrive 
para cima.

Inverter os 
pedais para 
a frente.

Retornar os pedais 
para tras.

Abaixar a 
MirageDrive 
certificando-
se que a guia 
está nivelada.

Pressione para baixo a Mirage-
Drive no suporte Click and Go. A 
MirageDrive travara automati-
camente quando instalado.

Level

Instruções da MirageDrive
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Operação da MirageDrive

Águas Rasas e Encalhando

Em águas ra-
sas empurrar 
um pedal todo 
o caminho pra 
baixo e con-
tinuar fazendo 
pequenos 
passos para 
manter as na-
dadeiras mov-
endo perto da 
prancha.

Na Agua

1



High Pedal 
Resistance

Mid Pedal 
Resistance

Low Pedal 
Resistance
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Posicionamento no Pedal

Adicionando / Diminuindo a Resistência da Nadadeira 

Instruções da MirageDrive

Afrouxe o parafuso 
na parte inferior do 
mastro para aumentar 
a resistência na na-
dadeira. Aperte para 
diminuir resistência.

Retirar a nadadeira 
do mastro da sua 
MirageDrive, remov-
endo o pequeno anel 
e pino.

Coloque a nadadeira 
de volta no Mirage-
Drive e prenda com o 
pino e anel.

1/8” Allen Key

21 3

Alta Resistência 
do Pedal

Media Resistência 
do Pedal

Baixa Resistência 
do Pedal
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Direção

Direção

Squeeze to Steer Right

Squeeze to Steer Left

Aperte para Dirigir a Esquerda Aperte para Dirigir ao Direito



Multi-Lube

Part # 5121
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Os cabos 
devem ser ap-
ertados o sufi-
ciente para que 
eles só podem 
ser um pouco 
movidos com 
firme pressão 
do dedo.

Verifique a Tensão do Cabo

Manutenção Preventiva da MirageDrive

Manutenção e Cuidados

Nota: Por favor, veja a contra-
capa para obter informações 
importantes sobre os cuida-
dos de sua prancha de epóxi.

Codigo #5121
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Conectar os cabos de 
direção.

O leme irá ser parcialmente virado em 
uma direção. Torcer o leme manu-
almente ainda mais nessa direção 
até que ela atinge a posição máximo. 
Em seguida, afrouxe o parafuso que 
prende o cabo de leme, puxe a folga e 
voltar a apertar o parafuso.

Solte a macaneta. Apertar a 
outra macaneta e repita o passo 
3 para ele.

Verifique a função do leme. O 
leme deve girar para os ex-
tremos em ambos os sentidos 
quando as maçanetas são 
totalmente apertadas.

Apertar uma das duas ma-
çanetas totalmente e ter o seu 
parceiro segure-la. Se esta trab-
alhando sozinho, use um elástico 
ou fita adesiva para prender a 
maçaneta apertada.

Nota: Você pode colocar um 
elástico ou fita adesiva a maça-
neta ao guidão para segurá-la no 
lugar, se trabalhando sozinho.

Ajustando Cabos de Freio

Ajuste do Leme  
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Plug-in Cart
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Armazenamento

Emcima do Carro

Carrinho Plug In

Armazenar 
Mirage Eclipse 
em um ambi-
ente seco e fora 
dos elementos 
climaticos.

Há dois orifícios 
no lado inferior 
da prancha.

Armazenamento e Transporte

1

1

Carrinho Plug In



15Segurança

Remando

Viranda a Prancha

Mirage Cassette Plug

Se uma falha no MirageDrive ocorre e você está sem 
um remo, retire o guidão e remar com seu mão.

Seu Mirage Eclipse é fornecido com Mirage 
Cassete Plug. O plug é fornecida como um item 
de série no Mirage Eclipse. Insira o plugue na 
Mirage bem quando o MirageDrive é removido 
para fornecer segurança adicional e fechar o 
fundo do casco quando remar



16 Segurança

Sempre:

•	 Usar um colete salva vida 
aprovado pelo as autori-
dades locais.

•	 Sempre informe a alguém 
onde você está indo e 
quando você vai voltar.

•	 Se vestir adequadamente 
para as condições meteo-
rológicas. Agua fria e / ou 
tempo pode resultar em 
hipotermia. Aplicar protetor 
solar e roupas de proteção 
do sol.

•	 Verifique se o seu equipa-
mento antes de cada uso 
para sinais de desgaste ou 
falha.

•	 Amarre uma leash no seu 
remo e Mirage Drive.

•	 Aprender sobre águas 
desconhecidas antes do 
passeios nelas.

•	 Estar ciente dos níveis de 
água do rio, mudanças 
de maré, as condições de 
vento, obstáculos embaixo 
e acima da água e mudança 
do tempo.

•	 Sempre use uma leash.

Nunca:

•	 Nunca vá em condições de 
água inundadas e / ou em 
movimento rápido.

•	 Este produto não é uma 
prancha de surfe e não se 
destina a surfar nas ondas. 
Surfando nas ondas na este 
produto pode resultar em 
ferimento.

•	 Nunca ultrapasse a sua 
capacidade e estar ciente de 
suas limitações.

•	 Nunca utilize álcool ou dro-
gas antes ou enquanto usa 
este produto

Por favor, leia o manual do usuario antes de usar este produto.  

O usuário deste produto reconhece tanto a compreensão e assunção 
de risco envolvido em esportes de remo / pedal. Consulte o seu médico 
sobre a atividade física.

Checklist
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É muito importante que você preencha e envie-nos a sua 
Cartão de Registro de Garantia o mais rapidamente possível. 

Esta informação permite Hobie Cat Company entrar em contato com você 
com informações importantes sobre o produto. Por favor, preencha o 
Cartão de Registro de Garantia na sua Manual de Proprietario, ou aproveitar 
de nosso formulário on-line em: 

http://www.hobiecat.com/support/warranty-registration/

ou

Escanear este código QR com o 
seu smartphone

Se você tem uma dúvida ou problema com o seu produto Hobie, consulte 
o seu revendedor autorizado da Hobie. Eles vão avaliar o problema, ajudar 
com a reparação e registrar uma reclamação de garantia com Hobie Cat 
Company, se necessário. Todos os pedidos de garantia deve passar por 
sua seu revendedor autorizado da Hobie. As Políticas de Cartão de Regis-
tro de Garantia e garantia são incluídas no Manual do Proprietário. Digitar 
o endereço abaixo para ir à nossa página para buscar o revendedor mais 
perto de voce.

Todos os dados técnicos, cores, gráficos e características estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio. Por favor, consulte o site para detalhes 
completos.

Garantia

Armazenamento do Remo SUP

Trava Leme para Modo SUP

Store Paddle 
Under Cargo Bungee

Twist screw down to lock rudder

Aguardar o Remo Embaixo 
do Cabo Elastico

Roscear parafuso para fixar o leme



 Mala do MirageDrive
 72020512

 Porta Telefone (Universal)
 72020511

 Mala do Mirage Eclipse
 10.5 72050002
 12.0 72050001

 Porta Garrafa de Agua
 72020510

 Carrinho “Plug-In” 
 80046203
 Carrinha “i-Plug In” Opcional
 80045101



Como manter seu Hobie® Mirage® Eclipse bonito

Cada prancha de Hobie Mirage Eclipse é um trabalho de arte. A con-
strução ACX - Advanced Composite Epoxy - brilha com um acabamento 
brilhante e belos gráficos.

Como todos os produtos artesanais, cada prancha é único. As diferen-
ças de uma para a outra são pequenas. Pensamos nas variações como 
caráter e personalidade.

Semelhante a um novo carro esportivo ou uma prancha de corrida Apex 
RAW 4R de Hobie de alto desempenho, a beleza da Mirage Eclipse vai 
durar mais tempo com o cuidado adequado. Para preservar o acabamen-
to de alto brilho, evitar colidir em rochas, cascalho, docas ou outros 
objetos. 

Hobie recomenda que você lancar o  Mirage Eclipse na água que chega 
até os joelhos - cerca de 41 centímetros de profundidade. Não só este vai 
evitar danos ao acabamento, permite que a MirageDrive® e leme para 
operar sem colidir com o fundo. Quando terminar com o seu passeio, 
passo fora de seu Mirage Eclipse água que chega até os joelhos. Abster-
se de encalhar a prancha na praia.

Pranchas ACX tem construção forte, do composto. Lascas de tinta e ar-
ranhões são superficiais e normal. Eles não vão afetar o desempenho. 
Para manter o seu Hobie Mirage Eclipse na melhor forma, começar por 
assistindo o vídeo Quick Start antes de usar. Para manter o seu novo 
Eclipse na melhor aparência, siga estas recomendações de cuidados.

•	 Lavar com água doce, após cada uso.
•	 Mantenha a prancha limpo e seco para armazenamento prolongado, 

de preferência em uma mala de proteção Eclipse por Hobie.
•	 Quando armazenado, manter a prancha fora da luz solar direta ou 

calor ou frio extremos.
•	 Sugerimos a usar o carrinho de encalhe para facilitar o transporte 

em terra e uso fita de proteção na nariz , cauda, e os bordos para 
maior proteção contra arranhões.

•	 Aguardar a prancha com o convés pra baixo
•	 Malas para as pranchas, carrinhos de praia, fita de proteção, e al-

mofadas de rack estão todos disponíveis através de seu Revendedor 
Autorizado da Hobie.

Com cuidado, o seu Mirage Eclipse vai manter a sua beleza.

Apenas Subir e Ir!
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