MANUAL
do proprietário

Leia todo o Manual do Proprietário antes de usar este produto.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de alta qualidade Brudden
Náutica. Agora é hora de embarcar nas suas aventuras nos caiaques mais
conﬁáveis do mercado.
Nossos caiaques foram criados para proporcionar uma mistura única de estabilidade,
funcionalidade e conforto para remadores de todos os níveis. Nossos projetistas
trabalham intensamente para criar os produtos da mais alta
qualidade com o melhor desempenho.
Seu novo caiaque é fabricado com materiais 100% virgens com processos de última
geração para garantir máxima durabilidade e segurança. Com os devidos cuidados
você pode esperar anos de diversão com o seu novo caiaque.
Sigas as instruções e BOAS REMADAS!
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1 - Pega de mão / alça de transporte
2 - Bagageiro
3 - Elástico do bagageiro
4 - Remo duplo alta performance
5 - Porta varas
6 - Apoio para os pés
7 - Tampa de Inspeção Emborrachada
8 - Cockpit reforçado antiderrapante
9 - Porta Estojo de Iscas
10 - Base ﬁxa do Banco
11 - Encosto rotomoldado
12 - Elástico trava remo / vara
13 - Dreno de escoamento de água do caiaque
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Grade de

CORES

SEGURANÇA

• Use sempre um colete salva vidas;
• Vista-se adequadamente para as condições meteorológicas;
• Nunca reme sozinho. Reme sempre com um amigo;
• Não exceda a capacidade máxima de peso. Independentemente do número de
pessoas a bordo. Consulte em nosso site as especiﬁcações de seu caiaque:
www.bruddennautica.com.br/produtos.
• As crianças devem ser supervisionadas por um adulto responsável;
• Veriﬁque a previsão do tempo e obtenha conhecimento local e condições
meteorológicas antes da sua viagem;
• Não exceda sua capacidade de remada; esteja ciente de sua limitações;
• Veriﬁque seu equipamento antes de cada uso em busca de sinais de desgaste,
vazamentos ou falhas;
• Sempre informe seu destino para alguém em terra.

Use
COLETES
SALVA VIDAS

A Brudden Náutica não se responsabiliza pelos riscos e responsabilidades
do usuário por todo e qualquer danos ou ferimentos, incluindo morte, que
podem resultar de uso inadequado de nossos caiaques.
Consulte o seu médico antes de iniciar o esporte.

ARMAZENAMENTO
ARMAZENAMENTO DE CURTO PRAZO
Certiﬁque-se de esvaziar toda a água do caiaque. O caiaque pode ser armazenado
de lado ou na posição vertical temporariamente. O armazenamento nessas posições
por um período prolongado de tempo pode causar deformação no casco ou laterais.
ARMAZENAMENTO DE LONGO PRAZO
Além de esvaziar toda a água, você deve limpar o caiaque enxaguando com água
doce, especialmente se o caiaque tiver sido usado em água salgada ou se ﬁcar
lamacento. Armazene fora da luz solar direta e dentro de casa, se possível. A
exposição aos raios UV pode encurtar a vida útil de qualquer caiaque e pode
degradar seu acabamento.
O ideal seria cobrir seu caiaque ou até mesmo adquirir uma capa personalizada,
disponibilizada em nosso site www.bruddenautica.com.br. Área seca,
fresca e sombreada é o ambiente de armazenamento ideal.

Não suspenda o
seu caiaque usando
as alças de agarrar
em qualquer
extremidade do
caiaque. Isso pode
fazer com que o
casco se distorça
com o tempo.

Não colocar carga
sobre o caiaque,
quando o mesmo
estiver em
piso sólido.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Recomendamos o uso de enxágue de água para manter seu caiaque limpo,
especialmente em condições de água salgada. Certiﬁque-se de enxaguar bem e
limpar todas as partes móveis, incluindo os acessórios e banco ajustável.
Normalmente, uma lavagem rápida de água doce é tudo o que é necessário para
manter seu casco limpo e funcionando em boa ordem.
Isto é muito importante depois de remar em água salgada, especialmente se o seu
caiaque estiver equipado com acessórios extras.

Evite arrastar o caiaque pelo chão para prolongar a sua vida e manter a
sua aparência e desempenho.
Como alternativa, você pode transportar usando um carrinho de transporte,
Easy Way disponível em nosso bruddennautica.com.br/produtos/acessorios.
*Consulte seu revendedor.
Antes da utilização do seu caiaque, veriﬁque a condição do mesmo.

TRANSPORTANDO SEU CAIAQUE

Para transporte seguro do seu caiaque, recomendamos que você instale um sistema
de rack esportivo em seu veículo. Seu caiaque será mais estável quando carregado
e protegido de cockpit para baixo.
Evite apertar excessivamente a parte central do casco. Durante o calor extremo por
longos períodos de tempo, pode fazer com que o caiaque se deforme durante a
viagem.
Certiﬁque-se de que seu caiaque esteja ﬁxado corretamente antes de seguir viagem.

IMPORTANTE: Consulte as leis de trânsito em vigor.

Atendendo ao Código de Defesa do Consumidor, a garantia padrão dos equipamentos Brudden Náutica
é de 90 dias à partir da data de compra presente na nota ﬁscal. Porém, a Brudden Náutica, possui um
vantajoso programa de garantia que protege peças e componentes com prazo de validade até 12 meses
após sua compra. Para validar sua garantia estendida, basta cadastrar seus equipamentos no formulário
em nosso website e em aproximadamente três minutos seus equipamentos estarão protegidos.

Acesse:

WWW.BRUDDENNAUTICA.COM.BR/GARANTIA

Rua José de Aguiar Moraes, 77 - Centro
17580-000, Pompéia, São Paulo - Brasil

Fone: (14) 3405-3300
Email: sac@bruddennautica.com.br

