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Capacidade: 136 kg
(peso máximo do usuário)

Componentes

Aste para 
apoio de pé

Plataforma 
do apoio de pé

Apoio de braço 
acolchoado

Apoio de 
Cabeça

Manopla

Freio

Aro de 
Propulsão

Encosto 
acolchoado

Rodas dianteiras de 8’’
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Cadeira de Rodas Reclinável

Uso
Abertura da cadeira

Incline a cadeira de rodas e empurre as 
laterais do acento para baixo até que seja 
totalmente aberta

Fechamento da cadeira

1. Dobre os apoios de pés para a 
posição vertical.
2. Segure o assento com as duas mãos 
na parte da frente e na parte de trás do 
assento.
3. Incline a cadeira para um lado e 
puxe o assento.

Atenção: Mantenha as mãos e os dedos 
longe das peças móveis, para evitar 
ferimentos.

Removendo os apoios de braços

Retire os apoios de braços pressionando o 
botão da mola e puxando os apoios da 
frente e de trás.

Colocando os apoios de pés

1. Posicione o apoio de pés de modo 
que ele �que em 90 graus de distância da 
cadeira reclinável ( a base do apoio de pés 
deve estar apontada para frente quando 
dobrada neste ponto.
2. Alinhe os orifícios com os pinos do 
apoio de pés na estrutura e pressione 
suavemente até que o apoio de pés possa 
ser movido livremente.
3. Gire o apoio de pés até que sua 
base esteja apontada para dentro. Um 
clique audível será escutado.
4. Repita os passos 1-3 com o outro 
apoio de pés.

Removendo a elevação dos apoios de 
pés

1. Libere a trava, empurrando a 
alavanca do braço frontal.
2. Os apoios de pés e pernas 
afastam-se para os lados e levantam-se 
para serem retirados.
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Uso (continuação)

Ajustando o comprimento dos apoios de 
pernas

Atenção: Ao ajustar o comprimento dos 
apoios de pés, o usuário deve estar sentado 
na cadeira de rodas com os pés na base do 
apoio de pés.

1. Afrouxe o parafuso no grampo ao 
redor do conjunto de suporte.
2. Levante ou abaixe a base para a 
posição desejada que fornecerá o máximo 
apoio das coxas.

Atenção: O aparelhamento frontal não deve 
ser tão baixo a ponto de causar pressão 
desconfortável nas coxas na frente do 
estofamento do assento.

Ajustando o apoio de pés elevado

1. Levante a base do apoio de pés, ele 
irá travar automaticamente no lugar.
2. Solte o conjunto do apoio de pés e 
ele travará automaticamente no lugar.
3. Para abaixar, empurre para fora a 
alavanca do apoio de pé e abaixe a base 
para a posição desejada.

Travando as rodas

Engate as duas travas das rodas antes de 
entrar ou sair da cadeira, inclinando-se para 
a frente na cadeira ou enquanto estiver em 
um elevador de cadeira de rodas. As travas 
são engatadas empurrando as alças 
completamente para a frente.

Instalando o anti-tombo

1. Insira os antitombos com as rodas 
curvadas para baixo, no sentido do chão até 
que se encaixem.
2. Pressione os botões de liberação na 
parte inferior do ant-itombo e deslize-o 
para cima ou para baixo para obter a altura 
correta do solo.
3. Certi�que-se de que os dois 
anti-tombos estejam ajustados na mesma 
con�guração e que os botões de liberação 
estejam totalmente engatados antes de 
usar.

NÀO RECOMENDADO! Qualquer ajuste no 
assento do produto pode afetar a 
estabilidade do seu produto. É altamente 
recomendável que você tenha um 
revendedor ou técnico autorizado para 
ajustar a altura do seu assento, para garantir 
que os ajustes sejam seguros.
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Cuidados

Garantia

Estabilidade 
A cadeira foi projetada para ser segura e 
estável. O centro de gravidade é mantido 
em atividades normais. O cuidado deve ser 
redobrado ao realizar atividades que 
deslocam o seu centro de gravidade na 
cadeira. Nunca se projete tanto no assento, 
quando você precisar alcançar objetos que 
exigem inclinação. Certi�que-se de que os 
rodízios dianteiros estão apontados para a 
frente. Eles estabilizam a cadeira.

Rampas
Certi�que-se de suas próprias capacidades, 
limitações e força antes de tentar subir uma 
rampa. Técnicas corretas para uso das 
cadeiras em rampas devem ser ensinadas a 
você por um pro�ssional quali�cado. Se 
você precisar parar em uma inclinação, 
evite movimento repentino e brusco. 
Movimentos agressivos podem causar 
instabilidade. Tentar travar as rodas pode 
resultar em frenagem acidental, inclinação 
para um lado ou parada súbita. Evite mudar 
de direção em uma inclinação, pois isso 
pode resultar em instabilidade. Nunca use 
sua cadeira de rodas em uma inclinação 
mais acentuada do que 4,8 °.

Cuidados com a cadeira de rodas
Certifique-se sempre de que a sua 
cadeira de rodas está seca depois 
do uso, para evitar corrosão. Deve 
ser regularmente lavada com água 
morna e detergente suave. Secar 
após lavagem. Entre os usos, a 
cadeira de rodas pode ser dobrada 
para armazenamento.

A cadeira de rodas Coyote tem 12 meses de 
garantia no quadro. 
Em casos de defeitos deste gênero, o 
componente será substituído sem custo. 
Entre em contato com o revendedor 
autorizado Loh Medical para solicitar a 
garantia. 
Para mais informações acesse:
brasil.lohmedical.com

A cadeira de rodas foi testada e 
certificada de acordo com os requisitos 
CE e BSEN 12183.
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