Sua nova carretilha VENATOR LITE foi desenvolvida para oferecer-lhe anos de serviço conável. Como outras máquinas de precisão, necessita de limpeza e manutenção
periódicas para máxima performance. As carretilhas fabricadas atualmente necessitam de óleo especial e de graxa. Óleo e graxa devem ser usados moderadamente, se
usados em exagero podem causar um efeito negativo na performance da carretilha. Existem graxas e óleos especiais especícos para carretilhas de pesca. Não é
recomendável o uso de qualquer óleo multiuso. Muitos desses óleos possuem propriedades que atrairão sujeira e poeira as partes internas. Isso pode causar desgaste
excessivo e reduzir o tempo útil da carretilha.
ATENÇÃO: Após cada pescaria você deverá vericar se não há sujeira e areia na carretilha, se o equipamento foi exposto à água salgada é necessário remover o carretel e
fazer um enxágüe com água doce em toda a carretilha, removendo assim toda água salgada do equipamento, seque com um pano macio e lubrique a carretilha como descrito
anteriormente. Caso ela tenha sido imersa em água salgada faz-se necessária a desmontagem e limpeza total do equipamento, recomendamos procurar ocina
especializada para realizar esse procedimento.
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Sua nova carretilha VENATOR LITE SW foi desenvolvida para oferecer-lhe anos de serviço conável. Como outras máquinas de precisão, necessita de limpeza e
manutenção periódicas para máxima performance. As carretilhas fabricadas atualmente necessitam de óleo especial e de graxa. Óleo e graxa devem ser usados
moderadamente, se usados em exagero podem causar um efeito negativo na performance da carretilha. Existem graxas e óleos especiais especícos para carretilhas de
pesca. Não é recomendável o uso de qualquer óleo multiuso. Muitos desses óleos possuem propriedades que atrairão sujeira e poeira as partes internas. Isso pode causar
desgaste excessivo e reduzir o tempo útil da carretilha.
ATENÇÃO: Após cada pescaria você deverá vericar se não há sujeira e areia na carretilha, se o equipamento foi exposto à água salgada é necessário remover o carretel e
fazer um enxágüe com água doce em toda a carretilha, removendo assim toda água salgada do equipamento, seque com um pano macio e lubrique a carretilha como descrito
anteriormente. Caso ela tenha sido imersa em água salgada faz-se necessária a desmontagem e limpeza total do equipamento, recomendamos procurar ocina
especializada para realizar esse procedimento.
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