






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.

Ferramentas para ajustar
sua Smart One G2.
Chaves tipo Allen 6,5,4 (mm)/

Chave Combinada 10mm/
Chave Phillips/ Esquadro e Trena

.
 

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.

(62) 3288-5741  www.smartcr.com.br|
atendimento@smartcr.com.br

Av. Center, Nº 1.321, Qd. 02 Lt. 09 - Res. Center Ville
Goiânia-GO - CEP: 74.369-003

Fabricado no Brasil

Nº de série: ______________

Registro Anvisa: 81294820001

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 identificado 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 identificados defeito de fabricação).


