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Para abrir sua cadeira
Posicione-se lateralmente em relação a sua cadeira, apóie 
as mãos nas estruturas laterais e faça o movimento de
abertura da estrutura até o travamento do ‘’X’’ em seguida
posicione o assento sanitário nos orifícios laterais;

Encosto
Coloque o encosto na parte traseira e
efetue o travamento;

Apoio de braços
Apoio do braço escamoteável, segure na
parte superior abaixe o braço até o
fechamento completo;

Coloque as rodas traseiras. Posicione os eixos
das rodas nos bocais receptores, aperte o botão
de acionamento dos eixos e coloque-os
para dentro dos receptores, libere o botão
de acionamento, automaticamente a trava
será acionada. Para certificar que ocorreu o
travamento, tente puxar a roda para fora sem
acionar o botão. Para remover, aperte o botão
e puxe a roda para fora, até a saída completa
do eixo.

Colocando as Rodas

Freios
Para frear a cadeira acione as travas
laterais dos freios.

Apoio de pés
Coloque os apoios de pés nos
bocais receptores;

*Tolerância de Peso: 90 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:
_____/______/_____
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.
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Serão válidas a partir da data de emissão da NF de venda ao consumidor.

02 Anos* para estrutura tubular. (*para quebra da estrutura desde que a ocorrência não seja 
devido à força destrutiva decorrente de mal uso ou impactos ocasionados por acidente).

06 Meses*(*para peças e componentes que apresentem mal funcionamento mecânico ou 
defeito de fábrica).

Pintura: 01 Mês* (*para descascamento precoce identi�cado dentro de um mês de uso, não 
daremos garantia contra riscos naturais de contato ou atrito da cadeira com outros objetos).

Pneus, câmaras de ar, tapeçaria ou estofamento, (*possuem garantia caso o defeito seja 
apresentado nos primeiros 15 dias de uso e claramente serem identi�cados defeito de fabri-
cação).


