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Manual de Funcionamento,
Garantia e Manutenção

Rodas Traseiras Removíveis
Posicione-se ao lado da cadeira, segure a roda próxima
ao centro, aperte o botão do eixo e puxe o conjunto.
Para colocar faça a operação inversa.

Encosto
Puxe o encosto para trás até disparar o travamento; para
destravar levante a barra de travamento para cima e
empurre o encosto pra frente.

Altura do Encosto
O encosto possui ajuste de altura, remova a capa
do encosto, remova os parafusos de ﬁxação, posicione o
canote interno na posição desejada, coloque o parafuso
novamente e em seguida a capa do encosto.

Ângulo do Encosto
Remova o parafuso lateral de ambos os lados, posicione
no ângulo de melhor conforto, recoloque o parafuso.

Paralamas Laterais
Regule a altura desejada reposicionando o parafuso de
‘’stop’’ na altura mais conveniente.

Freios
Afrouxe os parafusos da abraçadeira, posicione o freio no
ponto de frenagem desejado.

Pedal
Afrouxe os parafusos que ﬁcam atrás do tubo, mova o pedal
para a altura desejada, em seguida aperte novamente.

Plataforma dos Pés
Afrouxe os parafusos, movimente até o ponto de inclinação
ideal, em seguida aperte bem.

Assento e Encosto
Ambos possuem regulagem de tensão, no assento afrouxe
os parafusos do lado esquerdo, solte o velcro de regulagem
em seguida tracione a tapeçaria até ﬁcar bem esticada, cole
o velcro e reaperte o s parafusos.
No encosto, levante a saia na parte traseira e tencione as
faixas tensoras reajustando os velcros.

Centro de Gravidade Ajustável
Afrouxe os parafusos da torre de ﬁxação de ambos os
lados, mova a régua de posicionamento para o ponto
desejado, aperte novamente.
Após a mudança os freios e os paralamas devem ser
reposicionados.

Distância da Roda Traseira em Relação
a Cadeira
Afrouxe os parafusos da abraçadeira de ﬁxação, remova
o eixo de uma das rodas, insira dentro da bucha receptora
puxe para fora até a distância desejada, em seguida
aperte bem os parafusos.

Removendo o Garfo
Para dar manutenção e ajuste no garfo das rodas dianteiras
proceda com afrouxamento do parafuso sextavado na parte
superior, em seguida remova o garfo.

Roda Dianteira
Para lubriﬁcar e remover ﬁos de cabelos que enrolam entre o
garfo e os rolamentos, remova os parafusos laterais que
prendem a roda no garfo, limpe e remova toda a
sujeira em seguida reponha o conjunto.
*Tolerância de Peso: 100 Kg

Dicas de Manutenção Periódica
Calibragem dos Pneus
Quinzenal - (90 lbs para pneus tubulares - 60 lbs para pneus convenvionais).
Lubriﬁcação dos Eixos Removíveis das Rodas Traseiras
Mensal - Uma vez ao mês borrifar óleo spray nos eixos em seguida remover
o excesso.
Limpeza de Fios e Cabelos das Rodinhas Dianteiras
Trimestral - Uma vez a cada três meses.
Ajuste nos Freios
Trimestral - Uma vez a cada três meses.
Troca da Tapeçaria
Anual - Uma vez ao ano.
Troca dos Pneus Traseiros
Anual - Uma vez ao ano.
Troca das Rodinhas Dianteiras
Anual - Uma vez ao ano.
Rolamentos das Rodas Traseiras
Anual - Uma vez ao ano.

Garantia:
Data de aquisição:

*5 anos para Estrutura (*quebra ou ruptura).
_____/______/_____
1 ano para Defeito de Fabricação de Partes e Peças Técnicas. Nº da Nota Fiscal:

Exclusão:
- Pneus e Câmaras de Ar;
- Riscos de Pintura pós uso;
- Tapeçaria por danos devido a sobre peso ou incontinência urinária;
- Mal uso do equipamento.
Nº de série: ______________
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