
Manual do caiaque insuflável
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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Apresentação

1. Casco
2. MirageDrive 180
3. Banco Vantage CTi
4. Suporte para copo
5. Pagaia
6. Tampão de obturação do poço
7. Kit de reparação
8. Bomba de ar
9. Curva do cadaste opcional (apenas i11s)
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Montagem

Braços dos pedais MirageDrive

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

Inserir os braços dos pedais 
nos tambores.

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

Montagem do Vantage CTi

1

2

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

Assim que estejam alin-
hados, inserir os parafu-
sos e apertar.
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Montagem

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

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

Aparafusar ambos os punhos de 
puxar nas alavancas no 
MirageDrive

1

2

Punho longo à 
direita

Punho curto à es-
querda

Chave 3/8
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Montagem

Localizar as três válvulas de ar 
no caiaque. Existe uma vál-
vula para cada um dos tubos 
laterais e uma válvula para o 
piso. As válvulas estão locali-
zadas próximas da traseira do 
caiaque.

Desaparafusar a tampa da 
válvula e certificar-se de que o 
pino está «para cima». Deverá 
poder premir o pino e o mesmo 
deverá saltar automatica-
mente.
Se não saltar, é porque está 
na posição «para baixo». Para 
desbloquear o pino da posi-
ção «para baixo» empurrá-lo 
para baixo e rodá-lo no sen-
tido contrário aos ponteiros do 
relógio até saltar.

Alinhar a bomba com a válvula. 
Certificar-se de que o pino está 
na posição «para cima». Ligar 
a bomba e começar a encher o 
caiaque. Continuar a bombear 
até os tubos e o piso estarem 
firmes.

Desinsuflar o caiaque

Para desinsuflar o caiaque cer-
tificar-se de que o pino está na 
posição «para baixo». Para blo-
quear o pino na posição «para 
baixo», empurrar para baixo 
o pino ao mesmo tempo que o 
roda no sentido dos ponteiros 
do relógio.

Nota:
Abrir a válvula 
do porão loca-
lizada na frente 
de caiaque antes 
de insuflar. 
Fechar a válvula 
antes de utilizar 
o caiaque.

Insuflar o caiaque

1

2

3
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Instruções do MirageDrive

Instalação

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

Pressionar para baixo e blo-
quear o sistema de propulsão 
no sistema de engate rápido. O 
sistema de propulsão é auto-
maticamente bloqueado quan-
do estiver instalado

Retirar

Puxar para trás cada uma das 
alavancas de engate rápido ao 
mesmo tempo.

Levantar o sistema de propul-
são a direito.

1
Nivelada

2

1

2

BOW

Nivelado

SOM CLIQUE
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Instruções do MirageDrive

Regulação dos pedais

Apertar o punho de regulação

Regular os braços dos pedais 
rodando e pressionando-os 
na posição desejada. Certifi-
car-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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Instruções do MirageDrive

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 direito = Marcha-atrás 

(punho mais comprido)

Punho esquerdo = 

Marcha-à-frente

(punho mais curto)

marcha-à-frente

 Marcha-atrás

Nota de funcionamento: Aplicar um puxão firme para ter a certeza de que as barbatanas estão 
totalmente rodadas e confirmar com um clique.
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Instruções do MirageDrive

Resistência da pedalagem

Localizar os botões de regulação 
manual no MirageDrive

Rodar os botões de regulação 
manual no sentido contrário dos 
ponteiros do relógio, para soltar 
a barbatana, reduzindo a resis-
tência nas barbatanas quando 
pedala.

Rodar os botões de regulação 
manual no sentido dos ponteiros 
do relógio, para apertar a bar-
batana no suporte, aumentando 
a resistência nas barbatanas 
quando pedala.

1

2

3
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Vantage CTi

Os artigos não estão à escala

Anatomia

2

Webbing Attachments

High/Low Legs

BOA  Lumbar Adjust

Recline Adjust

Steering Track

Seat Track

D-Rings for Webbing Attachments 

®

Webbing 
Attachments

®

Correias de fixação
Correias de 
fixação

Pernas 
altas/baixas

Argolas em D para as correias de 
fixação

Regulação da inclinação do encosto

Calha de direção

Regulação lombar BOA®

Calha do banco
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Vantage CTi

Pernas altas/baixas

Retirar as pernas da estrutura 
inferior do banco e virá-las para 
a posição alta ou baixa. Voltar a 
ligar a pernas à estrutura inferior 
do banco quando tiver escolhido a 
posição pretendida.

Alta

Baix

Puxar e virar as pernas
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Vantage CTi

Instalação do banco

Antes de instalar o Vantage 
CTi, escolher a posição 
frente, meio ou atrás nas 
calhas do banco.

Alinhar as pernas no Van-
tage CTi com as calhas 
do banco montadas no 
caiaque.

Colocar o Vantage CTi na 
posição desejada nas cal-
has do banco.

Engatar as correias de 
fixação no Vantage CTi às 
argolas em D montados no 
caiaque. Puxar para esticar 
a correia e fixar o Vantage 
CTi ao caiaque.

1

2

4

3

Frente   Meio    Atrás

Puxar para esticar a correia
Engatar
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Vantage CTi

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

Segurando a alavanca 
nessa posição, pres-
sionar o encosto para o 
reclinar.

Soltar a alavanca para 
bloquear o encosto na 
posição desejada.

1

2

3

Regulação da inclinação do encosto
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Vantage CTi

Regulação lombar

Puxar o botão para soltar a 
zona lombar.

Premir o botão para blo-
quear a zona lombar.

Rodar o botão no sentido 
dos ponteiros do relógio 
para criar tensão na zona 
lombar.

1

2

3



19

hobie.com

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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Na água

BAIXAR o leme

Puxar completamente o 
punho em «T» «para baixo» 
para engrenar o leme.

Engatar

Assim que o leme esteja 
engrenado na posição «para 
baixo», engatar o fio para 
segurar o leme no lugar.

SUBIR o leme

Desengatar a linha do 
punho em «T» «para baixo» 
antes de subir o leme

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

Guardar a pagaia

Colocar a pagaia nos gram-
pos da pagaia na parte 
lateral do caiaque.

«Para baixo»

«Engatar»

«Para cima»
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Na água

Existem calhas de direção 
localizadas em ambos os 
lados do banco. Escolher o 
lado que é melhor para si.

Deslizar o punho de direção 
na calha sobre o detentor

Rodar o parafuso de aleta 
localizado na parte de baixo
da calha de direção para 
bloquear o sistema de dire-
ção no lugar.

Seguir estes passos pela 
ordem inversa para remo-
ver a direção amovível do 
banco.

Apontar o punho de direção 
na direção que pretende 
deslocar-se.

1

2

3

4

Dirigir
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Suporte para copo

Alinhar o suporte para copo 
com a calha de direção no 
lado que não está a ser uti-
lizado para a direção.

Deslizar o suporte para 
copo na calha da direção.

Existem duas calhas conce-
bidas para o suporte para 
copo. Utilizar a superior ou 
inferior, conforme melhor 
se adaptar ao seu modelo 
insuflável.

1

2

3
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Armazenamento e transporte
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).

Virar o caiaque de lado e alinhar os 
dois pinos do carrinho com os dois 
orifícios na parte inferior do poço do 
Mirage.

Unir o carrinho ao poço assim que 
o carrinho esteja alinhado com os 
orifícios.

Nota:
Utilizar em terrenos irregulares e 
saltar ressaltos pode causar danos 
no poço do Mirage e no carrinho.

1

2



i9s i11s

i12s i14T

.

24 Armazenamento e transporte

Nota: Abrir a válvula
do porão localizada 
na frente do
caiaque antes 
de desinsuflar.

Dobrar

Armazenamento/Saco 
de viagem

Assim que o caiaque esteja 
desinsuflado e dobrado, 
coloque-o no saco. Puxar os 
cantos do saco para cima e
à volta dos lados do 
caiaque.

i11s. Remover a 
curva do cadaste 
antes de dobrar.

hobie.com
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Armazenamento e transporte

3

1

2

Armazenamento/Saco de viagem

Engatar as três correias nas fivelas e 
apertar as correias para comprimir o 
saco à volta do caiaque.

Dobrar a tampa do saco sobre 
as três correias assim que 
estejam apertadas. Atar e apertar 
as duas correias que saem 
pela parte da frente da tampa

Existe uma correia opcional 
que permite aos utilizadores 
atar o MirageDrive sobre a 
tampa superior quando 
se deslocam.

Não armazenar ao ar livre

Armazenar o caiaque no 
saco de viagem ou insuflado 
num ambiente frio e seco 
protegido dos elementos 
meteorológicos.

ou

Fechar a tampa depois de 
colocar as faixas

puxar para apertar

puxar para apertar



Hobie 
Multi-Lube
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Manutenção e cuidados

Os cabos devem estar 
suficientemente esti-
cados de forma a que 
possam apenas
ser ligeiramente 
apertados com uma 
pressão firme do 
dedo.

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

Manutenção regular do MirageDrive

Verificar 
a tensão 
dos cabos

Nota: Sedimentos em 
excesso no sistema 
de propulsão podem 
prejudicar o funciona-
mento do 180. Lavar 
bem para evitar isto.
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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 certifican-
do-se de que o punho de dire-
ção e o leme continuam retos. 
Se não estiver reto, ajustar os 
fios em conformidade.

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

3

1

2

5

4
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Segurança

Lista de verificação
Ler na totalidade o pacote de informações e o manual 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 
hipotermia; aplicar protetor solar e 
outro vestuário de proteção solar.

•	 Verificar antes de cada utilização se o 
equipamento possui sinais de des-
gaste ou falhas.

•	 Atar uma correia de segurança à 
pagaia, ao MirageDrive e ao banco 
Vantage CTi.

•	 Fazer o reconhecimento de águas 
desconhecidas.

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

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

•	 Transportar sempre a pagaia forne-
cida 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 limita-
ções.

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

•	 Nunca encher demasiado o caiaque.
•	 Nunca deixar o caiaque num am-

biente quente.
•	 (i11s) Nunca dobrar a embarcação 

com a curva do cadaste opcional 
instalada.
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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 
chamamos de «saída de avaliação» quando a embarcação é nova, depois de enviada ou 
transportada e antes de uma deslocação longa. O teste é geralmente feito em águas pouco 
profundas, com condições calmas onde se possa familiarizar ou testar a embarcação antes 
de fazer uma deslocação longa em águas abertas. Os aspetos que deve verificar ou praticar 
são:

•	 A instalação, regulação e remoção do MirageDrive
•	 Funcionamento do leme
•	 Insuflar e desinsuflar o caiaque
•	 Entrar e sair da embarcação com a mesma capotada
•	 Baixar a vela do caiaque opcional 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, alcance o fundo da embarcação e agarre 
o Hobie MirageDrive e puxe a embarcação para a posição correta. Posicione-se de forma 
a qua 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 embarcação. 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 insuflável 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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Garantia

É muito importante que preencha e nos envie o Cartão de Registo da Garantia o mais 
rapidamente possível.
Esta informação permite à empresa Hobie Cat contactá-lo caso
existam informações importantes sobre o produto que tenham de ser partilhadas consigo 
atempadamente. Preencha o Cartão de Registo da Garantia no Pacote do Proprietário ou 
utilize o cartão online em:

http://www.hobiecat.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 
autorizado do caiaque Hobie. O mesmo avaliará o problema, assistirá
na reparação ou acionará a garantia junto da empresa Hobie Cat, se necessário. Todos 
os acionamentos 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 Pacote do Proprietário. Abra o endereço abaixo para encontrar o seu 
revendedor mais próximo.

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

http://www.hobiecat.com/support/dealers/search/

Desfrute do seu passeio!
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Acessórios

Carrinho de transporte  i-series

Colete salva-vidas

Kit de vela i-Series

Produto de limpeza da embarcação 
Hobie

Protetor UV Hobie

Multilubrificação Hobie

Para mais acessórios consulte: 
http://www.hobiecat.com/catalogs-brochures/
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