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BEM VINDO AO SOL TEAM!
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 a você, aprender e 
progredir muito no voo.

Esperamos que sua selete 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. 
Estaremos à sua inteira disposição.

Obrigado por escolher a SOL PARAGLIDERS

SOL Team! 
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A SELETE ALPAMAYO

PRECAUÇÕES DE USO

OBRIGAÇÕES E SEGURANÇA

Simplicidade e leveza sem perder o conforto e pilotagem. A Sol Paragliders buscando atender os amantes do 
hike and fly, paralpinismo lança a nova selete de montanha  Alpamayo. 

A origem do nome vem da virtuosa Cordilheira Branca localizado nos Andes de Ancash, Peru.  Alpamayo é 
o pico mais conhecido da região, e foi considerada a montanha mais bela do mundo devido ao seu formato 
que tem como característica sua forma perfeita de diamante.

Assim como o sugestivo nome, a nova selete tem na sua composição tecidos nobres, sendo um produto 
ultraleve que não pesa mais que 600 gramas e cabe em uma pequena sacola, atendendo à necessidade de 
leveza e pouco volume. Características fundamentais dos equipamentos que são utilizados neste tipo de 
atividade.

• Ela deve ser usada com cuidado tanto em caminhadas, paralpinismo, mini-vela ou vela de speedflying;

• Ela não serve como cadeirinha de escalada podendo causar morte se assim for utilizada;

• Uso intenso em treinamento de inflagem, voo em praia, dunas e em acrobacias, aumenta o risco de 
danificá-la. Utilização em voo duplo como passageiro não é recomendada pois não possui proteção e 
também diminui sua durabilidade;

• A selete não deve ser arrastada no chão, e deve ser armazenada em um local seco, ventilado e protegido 
de raios do sol;

• A selete não deve ser exposta a Radiação UV, calor e umidade desnecessariamente;

• Este modelo de selete não tem nenhuma restrição para uso com outras marcas de parapente, consulte 
também o manual do seu parapente.

• Ao comprar nosso equipamento, você deve ser um piloto de parapente habilitado com experiência na 
prática deste tipo de voo.

• Você aceita todos os riscos inerente à atividade, incluindo o dano a terceiros, lesão corporal ou morte. 

• Uso inapropriado e ou abuso do seu equipamento aumentará esses riscos.

• Em nenhum caso a Sol Paragliders e nem o revendedor deste equipamento, poderá ser responsabilizado 
de possível danos a terceiros, ou qualquer resultado de um acidente em quaisquer que sejam as 
circunstâncias. O usuário deste produto, portanto, permanece inteiramente responsável pelo seu uso.

• Qualquer modificação nesta selete sairá das conformidades do projeto e a perda da certificação e Garantia. 

• Certifique-se de concluir uma inspeção visual completa de pré-voo de todo o seu equipamento. Nunca 
tente voar com seu equipamento danificado ou com equipamentos incompatíveis.

• O parapente é um esporte potencialmente perigoso que pode causar, lesões corporais, paralisia e morte.

• Sempre use capacete, luvas e botas. 

• Todos os pilotos devem ter o nível apropriado de licença para voar e seus respectivos seguros de país e 
terceiros en dia.

ALPAMAYO - VISÃO GERAL

• Certifique-se de que você está fisicamente e mentalmente saudável antes de voar.

• Escolha a asa, a selete e as condições corretas para o seu nível de experiência.

• Preste atenção especialmente ao terreno que você irá voar e às condições climáticas. Se você não tiver 
certeza, não voe, sempre adicione uma grande margem de segurança a todas as suas decisões. Evite voar 
com chuva, neve, vento forte e condições meteorológicas turbulentas ou dentro de nuvens.

• Se você usar um bom julgamento, você poderá desfrutar de muitos anos de voo.

• Lembre-se, o prazer é a razão para o nosso esporte.

1. Regulagem Lateral

2. Fecho Ventral

1

2

3

4

3. Regulagem de Ombro

4. Local para conexão do Mosquetão
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AJUSTES E INSTALAÇÕES PRÉ-VOO
Antes do seu primeiro voo a SOL recomenda que o piloto faça os ajustes em simulador para encontrar sua 
posição ideal de voo.

Para o seu primeiro voo, escolha uma condição meteorológica calma. Se houver mais necessidades de 
ajustes, após este voo ficará mais fácil achar a posição ideal.

INSTALAÇÃO DO MOSQUETÃO

1 2

• Você precisa dar atenção em cada mosquetão usado, atenção referente ao uso e/ou outras informações 
do fabricante dos mosquetões. Todos os mosquetões precisam ser revisados de forma regular se existem 
danificações e/ou mau funcionamento. O fechamento completo do mosquetão precisa ser garantido 
em 100%.

Atenção

INSTALAÇÃO DO PARAQUEDAS RESERVA

• Conexões de corda/cordelete como “Soft shackles” ou “Big Link Lites” são adequados apenas para 
conectar os tirantes de parapente a selete. Eles NÃO devem ser usados para anexar paraquedas de 
reserva. Cargas de choque dinâmicas podem causar falha completa do sistema, resultando em lesões 
graves ou morte.

Atenção

A  Alpamayo não possui ponto de ancoragens nos ombros para a instalação de reservas. 

A instalação do reserva deve ser feito em container separado que não acompanha a selete. Deve ser 
conectado junto ao mosquetão que conecta a selete ao parapente. 

AJUSTE DE POSIÇÃO DE VOO
Sugerimos que a posição de voo não tenha uma inclinação acentuada, pois seu comando fica mais curto e, 
mais vulnerável a twist e também para não dificultar a visão e o acesso ao compartimento de instrumentos e/
ou reserva. A cinta dos ombros é ajustável, variando conforme a altura do piloto. Para um maior conforto, as 
cintas dos ombros suportam parte do peso do dorso. A cinta peitoral e fixa e está de acordo com um padrão 
médio que não deixa o piloto se soltar, mas também não aperte a cintura do mesmo. 

AJUSTAR A SELETE
VESTINDO A SELETE ALPAMAYO

1 2 3

4 5 6
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AJUSTE DE OMBROS, PEITORAL E LATERAL

AJUSTE DE VENTRAL E AJUSTE DE PERNAS

1. Ajuste de Ombros devem ser regulados simetricamente para um maior conforto. 

2. Ajuste Peitoral deve ser ajustado para que as fitas não caiam do ombro, neste fecho está integrado um 
apito para emergência.

3. Ajustes de Lateral devem ser regulados simetricamente para um conforto, manter uma postura muito 
deitada pode atrapalhar na visão de possível instrumento, acionamento do paraquedas reserva e ainda 
causa desconforto já que a postura deste tipo de equipamento e mais sentado distribuindo a massa 
melhor no assento.

• Não possui ajuste no ventral o fecho sem regulagem está em um comprimento ideal para a pilotagem 
sem causar risco ou comprometer a segurança. Existe uma capa protetora (imagem 4) que não deixa o 
fecho abrir. Atenção: não esqueça de atá-la.

• Ajuste de pernas também não existem devido a uma simplicidade que buscamos e leveza.

AJUSTES FINAIS

1

3 4

2

Antes de iniciar o voo em sua selete SOL, faça uma checagem minuciosa dos seguintes aspectos:

• Se cada perna está conectada corretamente;

• Colocando a selete Alpamayo preste atenção se todos os fechos estão conectados de forma firme e se 
a capa protetora está instalada. (A)

A

VOO REBOCADO

VOO DUPLO

POUSANDO NA ÁGUA

A selete  Alpamayo não foi projetada para uso em voo duplo. O uso desta para voos duplos não é lícito!

A selete  Alpamayo não foi projetada para voo rebocado, a Sol não recomenda a utilização.

Mesmo com um pequeno volume e a total mobilidade que a selete dá ao piloto o pouso na água deve ser 
tratado com muito cuidado. O risco de afogamento existe já que não podemos descartar o contato com 
o parapente e suas linhas. Se for em água salgada o risco de danificar sua selete existe se não for dado o 
tratamento correto de manutenção.

Caso você venha a molhar seu equipamento, procure secá-lo no menor tempo possível de exposição ao sol. 
Evite arrastar sua selete SOL na terra, sobre rochas ou sobre superfícies molhadas. A exposição prolongada 
aos raios de UVA (luz solar), à umidade e ao calor deve ser evitada, para que não haja um desgaste precoce 
e desnecessário do material.

INSPEÇÕES E LIMPEZA

INSPEÇÕES
Para manter a certificação e/ou aero navegabilidade sua selete SOL deve ser inspecionada regularmente pela 
fábrica ou oficina credenciada. Quando a selete é nova a primeira revisão deve ser feita após 2 anos, 100 
voos ou 100 horas de uso, o que atingir primeiro, e após esta inspeção a revisão deve ser anual.

LIMPEZA

Para limpar sua selete SOL use a água e sabão neutro, evitando esfregar sobre costuras.
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ARMAZENAGEM

A selete não pode ficar muito tempo no porta malas do carro ou no sol extremo, pois calor intenso pode 
alterar os materiais e/ou  comprometer o funcionamento. Raios solares, a radiação ultravioleta destrói a 
estrutura molecular do material.

Evite armazenamento perto de fogo e/ou de objetos com cantos vivos. Todo contato com líquidos ácidos 
deve ser evitado. Em caso de suspeita de contato, pergunte ao seu revendedor-SOL.

Por favor cuide da natureza e do meio-ambiente durante as atividades do voo.

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

NATUREZA E MEIO-AMBIENTE

RECICLAGEM

GARANTIA

GARANTIA SOL 1 ANO / 100 HORAS
Toda Selete SOL inclui uma Garantia de 1 ano ou 100 horas de voo, valendo o que for alcançado primeiro. 
Nossa tecnologia de desenvolvimento, através da utilização de materiais de qualidade e a adoção de novos 
processos de fabricação, fazem com que possamos oferecer mais esta grande vantagem à você, nosso cliente.

Por esta garantia entenda-se a reparação ou substituição gratuita, a critério o fabricante, dos materiais por 
outros em perfeitas condições de uso. 

TERMOS DA GARANTIA
1. Esta garantia diz respeito aos materiais e erros de fabricação da selete, devidamente observadas as 

condições pré-definidas.

2. Esta garantia cobre toda selete SOL homologada LTF / EN para uso de lazer, não incluindo equipamentos 
de uso profissional (escola, acro, competições, etc).

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. Um formulário deve ser preenchido corretamente até 30 dias após a compra (Preencha o formulário 
aqui: www.solparagliders.com.br/registro.php). Deve ser mantido um registro de cada voo, informando 
data, local e tempo de duração.

2. O equipamento deverá ser operado e mantido conforme instruções contidas no Manual do Equipamento. 

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

1. Alteração das cores originais de tecidos, linhas e tirantes.

2. Danos causados por meios químicos, areia, atrito, produtos de limpeza ou água salgada.

3. Danos causados por erro de operação, incidentes, acidentes ou situações de emergência.

4. Danos causados por operação imprópria da selete.

5. Seletes que tenham sofrido qualquer alteração de seu projeto original sem a devida autorização oficial 
da SOL Paragliders.

6. Danos causados por transporte, armazenamento ou instalação imprópria do produto.

7. Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto.

8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo.

9. Apresentação do produto sem a etiqueta de identificação com o número de série.

10. Operação fora das especificações publicadas no manual do proprietário.

3. As instruções de armazenamento, dobragem, limpeza e outros cuidados devem ser devidamente 
respeitadas.

4. Manutenções e revisões podem ser executadas somente pelo fabricante ou oficina autorizada e devem 
ser devidamente documentadas.

5. Todas as despesas de envio para Fábrica e retorno do equipamento correm por conta do proprietário.

6. Para pleitear a troca ou a reparação do equipamento, que deverá ser decidida e efetuada somente pela 
SOL Paragliders, o proprietário deverá enviar à empresa.  

a) Selete em questão e cópia de todas as revisões realizadas e registro de voos.

b) Via original do proprietário do Formulário de Cadastro Garantia SOL Paragliders.



12 13

TAMANHO E PESO

CERTIFICAÇÃO E PESO MÁXIMO EM VOO

TABELA DE REFERÊNCIA

A Selete  Alpamayo possui tamanho Único e pesa 560 gramas

Peso máximo permitido: A selete SOL  Alpamayo somente pode ser usada como equipamento de aero-
esporte leve. O peso máximo permitido do piloto: 100kg/100dkN.

A Selete  Alpamayo está certificada EN para peso máximo em voo de até 100 kg.

100 1105045 55

Kg

Lbs

60 70 75 80 85 90 95

220 24211099 121 132 154 165 176 187 198 209

1,55

1,60

1,70

1,80

1,90

1,65

1,75

1,85

1,95

2,00

m

5’1”

5’2”

5’6”

5’9”

6’2”

5’4”

5’7”

6’1”

6’4”

6’6”

in
c
h

• Esta tabela é apenas para referência, e não deve ser utilizada como fonte exclusiva na decisão de 
tamanho da selete. Consulte seu revendedor.

Atenção

LISTA DE MATERIAIS

Webbing Poliester Fita Poliester 24 x 1,2 mm Premium Textiles Ltda / Reeltex Ltda.

Fabric Dacron Tecido Dacron Oyapoc Tecelagem

Fabric Bainbrige Tecido Bainbrige Bainbridge Inter Inc.

PALAVRAS FINAIS

Segurança é o lema de nosso esporte. Para voar seguro os pilotos devem treinar, estudar, praticar e estar 
alerta aos perigos que nos rodeiam. Para atingirmos um nível de segurança devemos voar regularmente, na 
medida do possível não ultrapassar nossos limites e evitar exposição a perigos desnecessários. Voar é um 
aprendizado lento que leva anos, não coloque pressão sobre você mesmo.

Se as condições não estiverem boas, guarde seu equipamento. Não subestime suas habilidades, seja honesto 
com você mesmo. Todos os anos acontecem muitos acidentes e a maioria deles poderia ter sido evitada com 
pequenos gestos.

Somos parte da sociedade em que vivemos: amigos, familiares e até pessoas que não conhecemos se 
preocupam conosco, nossa obrigação com esta sociedade é nos mantermos saudáveis e que a cada pouso 
estejamos um pouco mais felizes. Voamos para nos sentirmos mais vivos.

Desejamos bons e seguros voos com a sua nova selete SOL.

 SOL Paragliding Team !!

Roldanas de nylon 12 mm
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Proprietário:

Endereço:

Telefone:            

Data:

Item O.K. Observação
Costuras Seletes

Costura das Fitas

Roldanas

Zipper

Mosquetões

Fechos Automáticos

Compartimentos do Reserva

Bridles e Conexões

Fitas Estruturais

Tecidos

Acionador do Reserva

Protetor Dorsal

Acelerador de Pé

Fecho Peitoral

Regulagens Laterais

Sistema ABS

Assento

Observações

REVISÃO
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Sol Sports Ind. e Com. Ltda.  

Rua Walter Marquardt, 1180   cp 370

89259-565  Jaraguá do Sul, SC BRAZIL

Telefone (+55) 47 3275 7753

E-mail: info@solsports.com.br

www.solparagliders.com.br 

facebook: solparagliders

instagram @solparagliders


