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Você acaba de adquirir um produto da mais alta qualidade, confeccionado dentro dos mais 
rígidos padrões estabelecidos pelo exigente mercado mundial, acreditamos que este projeto 
irá permitir aprender e progredir muito no voo com paraglider.

Esperamos que seu parapente lhe traga muitos momentos felizes. Momentos daqueles que você 
fará questão de recordar eternamente e assim poderá entender nossa Filosofia de trabalho, 
Segurança, Desempenho, Facilidade de operação e Inovação.

Pedimos sua atenção para este manual, nele você encontrará informações importantes para o 
uso do seu novo equipamento.

Eventualmente você terá dúvidas sobre a utilização ou terá interesse nas novidades preparadas 
pela SOL. Para isso estamos colocando nossa estrutura à sua disposição.

Obrigado por escolher a SOL PARAGLIDERS
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Textos com este símbolo indicam situações de atenção.

Textos com este símbolo contêm orientações
para a proteção do meio ambiente.

Textos com este símbolo contêm informações
adicionais.

BEM VINDO AO SOL TEAM MAMUAL DO USUÁRIO
- Como proprietário de um equipamento SOL, você assume a responsabilidade exclusiva por 
todos os riscos associados ao seu uso. O uso inadequado e / ou abuso do seu equipamento 
aumentará esses riscos.  

- Quaisquer reclamações de responsabilidade resultantes do uso deste produto para o 
fabricante, distribuidor ou revendedores estão excluídos.

- Esteja preparado para praticar o máximo que puder - especialmente para o manuseio em 
terra. O baixo controle no solo é uma das causas mais comuns de acidentes.

- Esteja pronto para continuar seu aprendizado participando de cursos avançados para 
acompanhar a evolução do esporte, como técnicas e materiais continuam melhorando.

- Use somente parapentes certificados, seletes com protetor e paraquedas reserva, e usá-los 
somente dentro de suas faixas de peso certificadas. Por favor, lembre-se que voar um parapente 
fora de sua configuração certificada pode colocar em risco qualquer seguro que você tenha. É 
sua responsabilidade como piloto verificar sua cobertura de seguro.

- A SOL Paragliders voa e testa os parapentes produzidos para termos uma garantia a mais para 
nossos clientes. Aconselhamos que todo piloto faça uma inflagem e um voo de um morro de 
treinamento ao receber seu equipamento, seja ele novo ou retornando de alguma manutenção 
periódica.

- Use sempre capacete, luvas e botas.

- Faça sempre uma inspeção completa de pré-voo de todo o seu equipamento. Nunca tente 
voar com equipamento inadequado ou danificado.

- Todos os pilotos devem ter o nível apropriado de licença para seus respectivos países.

- Certifique-se de estar fisicamente e mentalmente saudável antes de voar.

- Escolha bem seu parapente e o ambiente antes de decolar, verifique a condição meteorológica 
em caso de dúvida não decole.

- Nunca voe seu parapente na chuva, neve, vento forte, condições meteorológicas turbulentas 
ou nuvens de tempestades.

- Se você sempre for consciente poderá desfrutar de muitos anos de voo de parapente.
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ANTI G - O PROJETO

O Anti G é um paraquedas de arrasto que permite descidas espirais mais seguras, reduzindo 
a força G. É simples de usar, mas deve ser utilizado apenas como indicado. Você deve ler e 
entender o manual do usuário antes de usá-lo em voo.

Ele é dobrado em uma bolsa pequena que pode ser adaptada em qualquer selete, podendo ser 
usado sem a bolsa se a selete possuir um espaço específico para o Anti G. 

É compatível com todos os parapentes homologados. 

O Anti G tem sua melhor eficiência em equipamentos de alta performance.

- Fácil instalação

- Recolhimento rápido 

- Compacto

- Leve

Destaques
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Tecnologias

Moldes e partes cortadas 
em equipamentos Laser.

Utilização de diferentes tipos de 
tecidos, combinando durabilidade 
e resistência com baixa deformação 
e menor peso.



12 13

Partes do velame

1. Velame.
2. Alça de acionamento.
3. Tirante.
4. Alça de recolhimento.
5. Ponto de conexão no mosquetão. 
6. Velcro                                  

2

3

5

64

1
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Partes da bolsa

1. Bolsa.
2. Conexão inferior na selete.
3. Conexão superior na selete.
4. Fechamento da bolsa.                            

1

2

3 4

Instalação com bolsa

INSTALAÇÃO

Podendo ser instalado em todas as seletes juntamente com a bolsa.

Passo 1. Escolha o lado que irá instalar, na fita peitoral coloque a conexão (3) Pag 14.

3
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Passo 2. Na fita da perna, ou a fita que estiver mais próxima a esse ponto dependendo do 
modelo de selete, coloque a conexão (2) Pag 14.

2

Passo 3. Instale o ponto de conexão no mosquetão (5) Pag 12.

5
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Pode ser instalado sem a bolsa se a selete possuir um compartimento específico para Anti G, 
verifique se o volume do compartimento é compatível com o volume do Anti G. 

Leia o manual da sua selete para verificar a forma mais apropriada de ser instalado o 
Anti G caso ela tenha compartimento. Esta instalação que apresentamos é compatível 
para as seletes da SOL Paragliders que possuem o compartimento específico para 
Anti G, exceto CXC PRO que não é compatível com este volume de Anti G.
 

Passo 1. Com o Anti G dobrado nesse formato. 5

Passo 2. Conecte o ponto de conexão do mosquetão ( 5 ) Pag 12, no compartimento específico 
da selete.

Instalação sem a bolsa
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Passo 3. Guarde o Anti G dentro do compartimento. UTILIZANDO

Acionando

Puxe a alça de acionamento do Anti G, e lance para trás de sua selete, em poucos segundos ele 
abrirá e você sentirá um arrasto maior em seu voo.

Aconselhamos fazer espiral para o lado no qual o Anti G esteja instalado, pois se 
algum parapente tiver tendência a ficar em espiral isso ajudará a evitar.

Certifique-se de que seu parapente esteja em voo reto normal antes de acionar o Anti G.
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Recolhendo

Puxe a alça de recolhimento ( 4 ) Pag 12. Até que o Anti G esteja totalmente desinflado, conecte 
a alça na parte de velcro ( 6 ) Pag 12, que está próximo ao ponto de conexão do mosquetão, se 
você soltar a alça ele irá inflar. Após desinflá-lo recolha e coloque entre a fita peitoral e o piloto.

Tenha cuidado ao pousar com o Anti G aberto, pois o ponto de estol altera e existe o 
risco de engatar ele em algum obstáculo no pouso. Não aconselhamos pouso com o 
Anti G aberto.

Dobragem

O Anti G tem uma dobragem específica para que seja compacto e com abertura eficaz.

Passo 1. Abra o Anti G neste formato.

Passo 2.
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Passo 3.

Passo 4.

Passo 5.

Passo 6.

Passo 7.

Passo 8.

Passo 9.
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Passo 10.

Passo 11.

Passo 12.

Passo 13.

Por favor cuide da natureza e do meio-ambiente durante as atividades de voo, não jogue lixo, 
não maltrate animais, não se esqueça que o motor do parapente é a natureza. 

Caso o Anti G não seja mais funcional, lembre-se que ele é lixo especial. Por favor mande-o
para o revendedor SOL ou para a sua escola de voo; eles irão reciclar o material do Anti G de 
forma adequada.

MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM
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