
                  SEU BOTE INFLÁVEL TENDER 
Nome do Modelo 

MW-200/0SL 

MW-220/0SL 

MW-240/0SL 

MX-220/0RIB 

MX-240/0RIB 

MX-270/0RIB 

MX-310/0RIB-HY 

MX-340/0RIB-HY 

 

No. CIN:  

(Veja o número de série na placa de Identidade em seu bote inflável) 
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MONTAGEM E DESMONGAGEM 
 

Atenção!  Não use fonte de ar comprimido (tal como um compressor) para 

inflar botes. Se ele for inflado demais através do uso de ar comprimido, as 

costuras e/ou das anteparas podem se romper. 

 

MONTAGEM 

 

1. Remova quaisquer objetos cortantes da superfície plana onde o bote será 

    montado e inflado. 

2. Desdobre e estenda o bote até ele ficar plano. 

3. Afixe as válvulas em seus locais adequados. Verifique se a junta da tampa está no 

    lugar. Afixe o retentor da válvula em cada válvula.  

 
 

4. Ao usar o bote pela primeira vez, inflá-lo completamente, fixando a bomba de pé 

em cada válvula, uma de cada vez, e, ao bombear, mantenha a pressão equilibrada 

entre as câmaras até o bote estar totalmente inflado. Quando o bote estiver total-

Tampa Parafuso 

Válvula Halky 

         Não precisa montar antes de instalar 

Montagem da Válvula 

A- Válvula do tubo 

B- Válvula da 

quilha 

Localização das Válvulas 



mente inflado, soltar os parafusos das válvulas e deixar aproximadamente metade do 

ar escapar. Parafusar as válvulas novamente e continuar a montar o bote. 

 

NOTA: Não inflar a quilha até que as placas do chão tenham sido instaladas. 

 

5. Se o bote foi inflado antes, fixar a bomba de pé em cada válvula, uma de cada vez 

e adicionar ar em cada câmara até metade de sua capacidade. 

 

   

MONTAGEM DE BOTES COM PAVIMENTO DE PLACAS DE ARDÓSIA  

MW-200/0SL, MW-220/0SL, MW-240/0SL  

 

Antes de instalar o bote, deslizar cada placa de ardósia em uma luva de tecido. 

O bote pode ser enrolado para cima com as placas de ardósias no lugar, mas remover 

as placas para limpar a areia e pedras pequenas. 

 

  
 

 

MONTAGEM DE BOTES RIB MX-220/0RIB, MX-240/0RIB, MX-270/0RIB,  

MX-310/0RIB-HY, MX-340/0RIB-HY 

 
Ao usar o bote pela primeira vez, inflá-lo totalmente, fixando a bomba de pé em 
cada válvula, uma de cada vez, e ao bombear, mantenha a pressão equilibrada entre 
as câmaras até o bote estar totalmente inflado. Verifique a pressão de trabalho 
usando um medidor de pressão. 
 

 



DESMONTAGEM 

 

NOTA: O bote deve estar limpo e seco antes de enrolá-lo para guardar. Remover 

toda areia e resíduos. 

1. Soltar todas as válvulas de ar para desinflar o bote. 

2. Remover o assento. 

3. Remover as juntas laterais das placas do pavimento. 

4. Levantar uma das placas do meio do pavimento. Remover as placas do pavimento. 

Remover a proa e as placas da viga por último. 

5. Colocar as placas do pavimento, as juntas laterais e os remos no saco de 

carregamento. 

6. Usando a bomba de pé como mecanismo de sucção, remover o excesso de ar de 

cada câmara. 

7. Com o bote agora plano, enfiar o tubo onde o remo se trava ao bote. Enrolar o 

bote das duas extremidades e colocá-lo no saco de carregamento juntamente com a 

bomba. 

 

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA 

 

Enxague seu bote quando possível após cada uso. Ao final de uma estação, lave-o 

com água e sabão ou usando líquido de lavagem. Enxaguá-lo e deixar secar antes de 

dobrar o bote. Guarde-o em local seco. 

 

IMPORTANTE: NÃO use agente conservante de vinil nas superfícies de tecido, 

pois os produtos químicos desse tipo de agente causam ressecamento do tecido. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO 

SEGURANÇA 

CONHEÇA OS VENTOS E CORRENTES OFF-SHORE! 
 

É de responsabilidade do operador do bote conhecer toda legislação aplicável a 

botes e cumprir essa legislação ao equipar e operar o bote. 

 

As regras e regulamentações podem variar, dependendo das seguintes condições:  

local de operação do bote e requisitos das autoridades locais; o uso do bote, a hora 

específica do dia durante a qual o bote estiver sendo usado, bem como o tamanho, 

velocidade, curso, tipo do bote (motor, remo, etc.) e o modo de operação. 

 

Além de conhecer e seguir a legislação aplicável, favor anotar o seguinte: 

1. Cada passageiro deve usar roupas adequadas e usar colete salva-vidas. 



2. Assegure que todo equipamento básico está a bordo do bote, inclusive pás/remos 

e bomba de insuflar. Esteja ciente da possível necessidade de equipamento de 

segurança adicional. 

3. Um bote não deve ser operado por indivíduos sob influência de drogas ou álcool. 

4. O peso deve ser distribuído uniformemente. Se seu bote for equipado com motor e 

estiver com carga leve, não acelere repentinamente para não ocorrer problemas de 

estabilidade e manuseio, se o operador manusear a embarcação da forma errada. 

5. A capacidade de carregamento, a capacidade do motor e o peso máximo não 

devem ser excedidos. 

6. Motores externos são perigosos e podem causar ferimento e morte quando 

operados incorretamente. Nunca equipar ou operar seu bote com motor que não 

tenha sido aprovado para uso no bote. Nunca se aproxime em alta velocidade de um 

nadador na água e nem permita que um nadador se aproxime da popa do bote com o 

motor funcionando. 

7. Deve-se dar a devida atenção às mudanças de ventos e mares, e que afetam o 

consumo de combustível. 

8. Quando navegar em águas desconhecidas, é sempre prudente obter conhecimento 

local antes. 

9. Sempre dizer a alguém a hora e o local de sua partida, a rota proposta e a hora que 

espera voltar. 

10. As luzes do display de navegação podem ser necessárias. O usuário deve 

assegurar que seu bote não seja operado durante as horas de escuridão ou sob outras 

condições perigosas do tempo, a menos que as luzes corretas de navegação tenham 

sido adaptadas e que estas estejam operando adequadamente. 

11. Os cursos seguros de manuseio de botes estão disponíveis na maioria dos países 

e podem ser obtidos com as organizações locais. Os operadores devem familiarizar-

se com as regras gerais das vias navegáveis e as condições locais da água antes de 

navegar. 

12. Em viagens extensas, deve-se dar a devida consideração a equipamentos de 

segurança como chamas, kit de primeiros socorros, âncoras, etc. 

 

Aspectos de proteção ambiental 

 

Em caso de vazamento de óleo e combustível ou em águas poluídas ou sujas, limpar 

ou recuperar os dejetos de forma apropriada ao ambiente local. Deve-se evitar o 

excesso de ruídos e a emissão de exaustão. Deve-se tomar cuidado especial na 

remoção de resíduos, por exemplo, de tinta, substâncias da remoção de tinta ou de 

outros agentes de limpeza. 

INFLAR - DESINFLAR 

1. Inflar o bote usando a bomba de pé fornecida.  

NOTA: Quando usar a bomba de pé, o bote nunca pode ser inflado demais. Se usar 

inflador elétrico, terminar o procedimento de inflação com a bomba fornecida para 

obter a pressão correta de inflação. 



2. A pressão máxima de inflação é de 0,25 bar para o bote, 0,35 bar para a quilha, 

0,60 bar para o pavimento inflável (modelo KIB) e 0,80 bar para pavimentos fixos 

(modelo VIB). Dependendo do clima e das condições da operação, a pressão pode 

necessitar de monitoramento durante o uso do bote para manter o nível correto de 

inflação. 

3. O bote inflado por 2 a 3 dias pode perder pressão e necessitar ser reinflado para 

corrigir a pressão. 

ALERTA : NÃO usar fonte de ar comprimido (ou seja, compressor) para inflar o 

bote. Se o bote for inflado demais, as costuras e/ou anteparas podem se romper. 

4. Ao inflar, mantenha o ar equilibrado entre as câmaras de ar para evitar danificar 

as anteparas das câmaras de ar. 

CARREGAMENTO 

1. NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE CARREGAMENTO DE PESO 

INDICADA NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO BOTE. 

2. Todas as pessoas no bote devem usar colete salva-vidas (dispositivo individual de 

flutuação). 

3. Deve-se carregar a bordo remos ou pás e um kit de consertos para emergências. 

4. Toda carga colocada no bote deve ser distribuída uniformemente para o 

nivelamento apropriado do bote. 

OPERAÇÃO: REMO 

1.  Botes infláveis são equipados com remos e pinos thole; determinados modelos 

também vêm com um assento de remos como padrão. Assegure que o assento seja 

instalado da forma apropriada. 

2. Instalar os remos nos pinos thole, afixar os parafusos nas tampas dos pinos thole. 

 

NOTA: NÃO use os remos como alavanca, pois eles podem quebrar! 

3. As condições locais da água devem ser levadas em consideração antes de operar o 

bote usando remos ou em botes com motor externo pequeno. Os botes a motor 

podem não ser suficientemente fortes para enfrentar correntes em entradas de marés, 

canais pequenos ou rasos de regiões de águas com cardumes. 

OPERAÇÃO: MOTOR EXTERNO 

ALERTA! 

NÃO EXCEDER A POTÊNCIA E O PESO MÁXIMO DO MOTOR! Se a 

potência for excedida, pode resultar em danos graves ao manuseio e/ou estabilidade 

com consequências graves. 

USE DISJUNTOR. Essa chave interrompe o motor se por qualquer motivo, o 

operador puxar o cabo. Quando o bote estiver sendo acionado, os passageiros devem 

segurar a corda de segurança para evitar cair fora do bote. Ao operar o bote a motor 



sozinho, sente-se preferivelmente no assento. Deve-se evitar acelerar rapidamente, 

para evitar cair para trás para for a do bote. 

1. Executar verificações regulares nos parafusos de fixação do motor. Parafusos 

soltos resultam em operação errática do bote e possivelmente perda do motor 

externo! 

2. Leia o manual com atenção antes de montar ou operar o bote. 

3. A bordo, verifique se as cargas não estão raspando ou perfurando a superfície do 

bote. 

REBOQUE - ANCORAGEM - ATRACAÇÃO 

1. O bote inflável DEVE SER ESVAZIADO quando for rebocado por outro bote. A 

linha de reboque deve ser fixada aos aneis "D" em cada lateral do bote. O bote 

inflável deve estar sob constante supervisão quando estiver sendo rebocado. 

2. A ancoragem e atracação devem ser firmadas ATRAVÉS do anel de proa "D" nos 

aneis D laterais. 

ALERTA: Nunca rebocar o bote pelo anel de proa, mas sim, usar os aneis laterais. 

Se ele tiver apenas um anel de proa, leve o bote diretamente a bordo do rebocador.  

O anel de proa só deve ser usado para afixar a linha de atracação. 

 

FALHA DA CÂMARA DE AR 

1. Caso a câmara de ar seja perfurada, mude o peso para o lado oposto. Evite o 

máximo possível aumentar o vazamento de ar (usando a mão ou uma correia) e se 

encaminhar imediatamente para a praia mais próxima. 

RISCOS NA ÁGUA 

1. Evitar destroços, recifes, praias com pedras, bancos de areia e águas rasas ou 

abordá-los com cautela. 

2. Ao navegar por águas não familiares, obtenha informações sobre os riscos locais 

das águas antes de navegar. 

PRAIAS 

1. Recomenda-se não usar o motor ao se aproximar de praias. Não arrastar o bote 

sobre pedras, areia, cascalho ou pavimento, pois isso pode resultar em danos ao bote. 

2. Se o bote for deixado temporariamente em uma praia, parte do bote deve ser 

deixada na água, para que o calor interno causado pela exposição à luz solar possa 

escapar e para que a pressão nos tubos possa diminuir.  

3. Cobrir o bote para bloquear a exposição direta à luz do sol se o bote for removido 

da água por um longo período. 



COMO GUARDAR 

1. Após usar, o bote e todos os seus componentes devem ser lavados com sabão 

neutro e enxaguado em água doce. Secar todas as partes antes de guardar o saco de 

carregamento, pois isso ajudará a evitar bolor. 

2. As peças de madeira devem ser inspecionadas procurando danos ou deterioração. 

Arranhões ou abrasões na superfície devem ser cobertos com verniz de grau 

marítimo. 

3. Para manter o bote com aparência de novo, guardá-lo em local frio e seco e evitar 

excesso de exposição à luz solar direta. 

IMPORTANTE: Ceras ou limpadores que contenham álcool NÃO DEVEM ser 

usados no tecido do bote. O álcool resseca prematuramente o tecido do bote. 

4. Para evitar danificar o bote durante o armazenamento, não coloque objetos 

pesados sobre ele. 

USO EM ALTITUDES MAIS ALTAS 

1. A pressão normal de inflação é de 0,25 bar para o tubo, 0,35 bar para a quilha, 

0,60 bar para o pavimento inflável (modelo KIB) e 0,80 bar para pavimentos 

fixos (modelo VIB modelo). Se o bote for inflado quando estiver ao nível do 

mar (baixa altitude) e for trazido para uma altitude alta (ou seja, para uso em um 

lago de montanha), a pressão do ar deve ser reduzida à altitude mais alta para 

evitar inflar demais. 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERTO 

RASGOS PEQUENOS, CORTES E PERFURAÇÕES 

1. O conserto de um vazamento pequeno ou perfuração menor do que ½ pol. (12,7 

mm) pode ser feito com um remendo redondo de 3 pol. (76,2 mm) de diâmetro, no 

mínimo. 

2. O remendo e a superfície do bote devem estar secos e sem sujeira e graxa. 

3. Aplicar 3 camadas uniformes e finas de adesivo na superfície do bote e do 

remendo. Esperar 5 minutos entre cada camada. Após a terceira camada, esperar 10-

15 minutos antes de colocar o remendo na pele do bote. 

4. Esperar pelo menos 24 horas antes de reinflar o bote. 

 

Para botes Hypalon, o procedimento de conserto é explicado no folheto incluído no 

kit de consertos. 



GRANDES CONSERTOS DA PELE, COSTURAS, APARAS E DA VIGA 

Para grandes consertos, recomenda-se levar o bote ao revendedor. Entre em contato 

com ele primeiro, se possível. 

INSTALAÇÃO DE NOVAS VÁLVULAS DE PRESSÃO 

Lubrificar a haste da válvula com silicone ou água e sabão para facilitar a instalação. 

 

 

GARANTIA 

Este aparelho é garantido contra defeitos de fábrica de material e mão de obra por 

um período de 6 (seis) meses a partir da data de compra. Durante o período da 

garantia a Regatta irá consertar ou trocar o aparelho sem custo a você de mão de 

obra e materiais se constatado defeito de fabricação no produto após analise do 

nosso depto técnico. Para maiores informações, entre em contato com a Assistência 

técnica Regatta no telefone 11 3030-3414 ou no e-mail 

assistenciatecnica@regatta.com.br. 

 

 

mailto:assistenciatecnica@regatta.com.br

