MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAIAKER SMART PEDAL
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS TRILHOS
- Caso seu Caiaker já esteja com os trilhos instalados prossiga para o próximo item.
1 - Posicione-os nas laterais da caixa de suporte do pedal no caiaque. (imagem A).
2 - Fixe os trilhos no caiaque com os parafusos incluídos, seguindo as marcações
(pequenos furos) das laterais da caixa de suporte do pedal. Obs. estes pequenos
furos são apenas encaixes para o parafuso, ou seja não furam o casco, não deixam
entrar água.

Imagem A

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO PROTETOR DO HÉLICE
PARAFUSOS

- Parafuse o protetor do hélice na parte inferior do Smart Pedal conforme a imagem B.
- Usar uma chave philips para apertar os parafusos que acompanham o protetor.

Imagem B
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BASE DE ENGATE RÁPIDO
- Posicione a base de engate rápido no trilho de acordo com a imagem C.
- O recorte na base fica voltado para a proa do caiaque.
1 - Para inserir a base no trilho deslize a mesma pela extremidade do trilho que esta voltada para a proa do caiaque.
2 - Leve a base até a posição que for mais adequada para a sua altura e comprimento de pernas.
3 - Aperte as 4 borboletas laterais. Não será mais necessário remover esta base, o sistema de pedal se encaixa nela sem
precisar movimenta-la. (imagem D)

Imagem C

Imagem D

INSTRUÇÕES DE USO
- Para colocar/retirar o Smart Pedal, encaixe o mesmo no recorte da base, com a helice voltada para trás. (Imagem E)
- Baixe o pedal até o encaixe completo da cabeça na base (imagem F). Não necessita apertar a borboleta central p/ pedalar
- Note que o Smart Pedal só encaixa no recorte se estiver elevado, pois este recorte tem um encaixe para duas chavetas
laterais do pedal que são responsáveis pela fixação. Somente encaixar o Smart Pedal na base quando estiver na água.

Imagem E

Imagem F
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INSTRUÇÕES DE EMBARQUE / DESEMBARQUE

- O Caiaker Smart Pedal tem uma posição de desembarque conforme imagem G.
- Para usar esta posição, levantar o pedal até a posição indicada por um pequeno
rebaixo no tubo do Smart Pedal e apertar a borboleta central da base para fixar.
Nesta posição a hélice estará embutida no fundo do casco.
Obs. importante. Não há necessidade de apertar a borboleta central da base quando
estiver pedalando. O encaixe do smart pedal na base já é suficiente para permitir o
uso, sem necessidade de aperto da borboleta. Apertar a borboleta apenas na posição
de embarque/desembarque.

Imagem G

CONSERVAÇÃO
Não recomendamos movimentos bruscos no Smart Pedal, nem reversão rápida do movimento (para frente e para trás).
Movimentos suaves garantirão a vida útil do equipamento.
O sistema é lubrificado internamente com óleo mineral, porém o desgaste natural dos retentores pode causar pequenos
vazamentos ao longo de sua vida útil. Neste caso recomendamos repor pequena quantidade (de 20 a 40 ml) de óleo mineral
lubrificante de baixa viscosidade pelo orificio localizado na parte superior do sistema. Usar chave allen 4 (não inclusa) e
fita teflon ao recolocar o parafuso. Ainda na parte de lubrificação é recomendável sempre utilizar algum lubrificante do tipo
WD40 nos retentores para aumentar sua vida útil.
O corpo do Smart Pedal é fabricado em alumínio anodizado, os eixos em aço inox e as pedaleiras / hélice em nylon, assim
ele é protegido de oxidação. A água, em especial a água do mar, e eventuais batidas podem danificar a pintura externa,
porem o sistema continuará protegido. Neste caso recomendamos utilizar tinta automotiva em spray preta fosco para retocar.
Proteger os retentores da tinta para não danificá-los. Sempre que utilizar o Smart Pedal no mar, recomendamos lavar com
água doce e lubrificar com WD40.
O Smart Pedal é fabricado com uma série de sistemas de vedação e peças encaixadas sob medida, assim não recomendamos
em hipótese alguma abrir o seu sistema de pedal. Caso tenha qualquer problema, mesmo após a garantia de fábrica,
solicitamos entrar em contato com nosso sac@caiaker.com que teremos prazer em orientá-lo.

GARANTIA
O Caiaker Smart Pedal tem garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre batidas e mau uso,
tais como esforços inadequados.

SEGURANÇA
SEMPRE use seu caiaque com o REMO fixado no suporte lateral, ele é a sua segurança no caso de problema com o sistema
de pedal (ex. uma batida do hélice em uma pedra). Sempre verifique o casco de seu caiaque antes de embarcar e nunca deixe
de confirmar as condições climáticas. Evite águas desconhecidas e preferencialmente não saia sozinho.
Colete salva vidas é obrigatório, sempre.
Duvidas?

www.caiaker.com
(11) 29052948
sac@caiaker.com
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