ESTIMADO CLIENTE
Você acaba de adquirir um produto Vanzetti. Prezamos sempre pela qualidade dos
nossos processos e pelo seu bem-estar!
AVISO IMPORTANTE
Antes de utilizar o produto, mostre-o a um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional
para um melhor ajuste ao paciente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia do produto válida por 01 (um) ano a contar da data de saída.

A GARANTIA COBRE
- Danos no material com quebras e rupturas de soldas;
- Defeitos de funcionamento mecânico;

A GARANTIA NÃO COBRE
- Desgaste natural das peças devido ao uso incorreto do produto;
- Danos na tapeçaria.
CUIDADOS
- O produto deve estar sempre seco e limpo;
- Capacidade: o produto suporta usuários de até 70kg.

GENERALIDADES
- O fabricante não se responsabiliza por prejuı́zos em decorrência de acidentes e/ou
má utilização;
- As peças na garantia serão substituı́das por conta do fabricante (peças e transporte);
- Para dúvidas, reclamações e/ou sugestões, fale conosco:
(19) 3542-5444 ou pelo e-mail: humberto@vanzetti.com.br ou vanzetti@vanzetti.com.br

CLIENTE: ___________________________________________________________________
NOTA FISCAL: ______________________________________________________________
DATA DA SAÍDA: ___________________________________________________________
PRODUTO: _________________________________________________________________

Manual de Instruções
Cadeira de Rodas

(C)

(B)
(D)

(A)
Encaixe a roda traseira apertando o pino (A),
empurre-a até o fim e solte o pino. Verifique se a
roda ficou presa. Para retirá-la, aperte o pino (A)
novamente e puxe-a.

Para colocar a roda dianteira, aperte o pino (B)
encaixe no eixo do rolamento (C) e empurre até
o fim. Solte o pino e verifique se ela ficou presa.
Para retirá-la, aperte o pino e puxe-a.

Para encaixar a concha, posicione-a acima do trilho preto. Puxe para baixo o manípulo (D) e empurre a
concha até o fim. Solte o manípulo e encaixe seu pino no trilho. Verifique se a concha ficou presa no trilho.
Para soltar a concha, puxe o manípulo para baixo e depois para trás, trazendo também a concha.
Apoio de cabeça
Apoio de tronco
Apoio de mão

Apoio de braço

(E)

Conjunto
assento/encosto

Tecido em neoprene removível
e lavável (exceto lavagem a seco)
Trilho

Encaixe o apoio de pés abaixo do assento (E). Regule sua altura e profundidade. Para ajustar a altura e
profundidade do apoio de pés, deixe solto os 4 manípulos e só aperte após definir a posição desejada.

Anti tombo
Freio

Apoio de pés

Rodas traseiras

borboleta

Estrutura

( F)
anti tombo
traseiro

Antes de inclinar a concha ou o encosto, puxe o
anti tombo traseiro como segurança. Para isso,
desça o anti tombo até o chão (F) encaixando o
pino da borboleta na estrutura da cadeira. Para
retornar o anti tombo, gire a borboleta e puxe-o
para cima.

Rodas dianteiras
(G)

Para inclinar a concha, pise no pedal (G) e
puxe-a para trás inclinando-a.

É ESTRITAMENTE PROIBIDO USAR O CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO DA
CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NO CARRO.
POIS A MESMA CONTÉM PARTES METÁLICAS QUE PODEM
PREJUDICAR O PACIENTE EM CASO DE ACIDENTES.

