MANUAL DE INSTRUÇÕES
Com marcação CE
Fornecedor:
Utilizador:

Este manual deve ser fornecido ao utilizador da cadeira.
Antes de usar esta cadeira de rodas, leia este manual na
totalidade e guarde-o para referência futura.

ASSISTÊNCIA E PEÇAS AUTORIZADAS
Para quaisquer problemas, contacte:
NEATECH.IT s.r.l.
4/A, A. De Curtis St.– 80040 – Cercola (NA) - Itália
Tel +39 0815551946
Fax +39 0815552507
A partir da data da entrega da cadeira de rodas, o período de
garantia é de dois anos para o chassi e seis meses para as baterias.
Esta garantia expira imediatamente no caso de:
− Negligência
− Uso indevido
− Adulteração
− Manutenção inadequada
− Transporte inadequado

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O fabricante

Neatech.it
4/A, A. De Curtis St. 80040 Cercola (NA), Itália
Sob sua responsabilidade, declara que
A cadeira de rodas Speedstar
satisfaz as condições estabelecidas pela Diretiva Europeia 93/42;
de acordo com os critérios de classificação do anexo IX desta Diretiva, a Speedstar é
classificada como
dispositivo médico de classe I
Também está em conformidade com os requisitos das normas harmonizadas:
UNI EN 12182 Apoio técnico para pessoas com deficiência
UNI EN 12184 Cadeiras de rodas elétricas, scooters e seus carregadores
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AVISOS
PERIGO DE QUEDA
Qualquer transporte numa inclinação maior que a
inclinação máxima de segurança pode ser perigoso.

PERIGO DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

O comportamento da cadeira de rodas pode
ser afetado por campos eletromagnéticos
criados por transcetores como: rádios de
Banda do Cidadão (CB), walkie-talkies, rádios
de polícia e bombeiros, telemóveis,
computadores portáteis, rádios bidirecionais e
antenas de transmissão de rádio e televisão.
TENHA CUIDADO na presença destes
dispositivos.
A EMI pode fazer com que a sua cadeira, inadvertidamente:
• Fique sem travões
• Se desloque sozinha
• Se desloque em direções indesejadas
Se isto acontecer, pode resultar em lesões graves para o utilizador
ou outros. A EMI pode danificar o sistema de comando da cadeira.
Não há forma de saber o efeito sobre a EMI se adicionar acessórios
ou modificar esta cadeira. Qualquer alteração pode aumentar o
risco de EMI. Peças de outros fabricantes têm propriedades de EMI
desconhecidas.
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TEMPERATURA
A temperatura de algumas superfícies pode
aumentar quando a cadeira é exposta a fontes de
calor externas, como a luz solar.

Não monte, mantenha ou use a sua cadeira de rodas sem ler todos os
avisos e todo o manual de instruções.
AVISO AO UTILIZADOR
A cadeira de rodas deve ser desligada antes de entrar ou sair da cadeira
de rodas.
A cadeira de rodas pode parar repentinamente a qualquer altura. Não use
a cadeira de rodas se o seu comportamento for anormal ou errático. Não
use a cadeira de rodas com a bateria fraca, para minimizar o risco de ficar
encalhado.
A cadeira não deve ser usada como assento em veículos motorizados.
PERIGO DE LESÕES – AVISO
Certifique-se de que os seus pés não ficam “pendurados” ou presos no
espaço entre os patins. Certifique-se de que há espaço suficiente nas áreas
por onde se desloca para evitar lesionar-se ou ficar com uma parte do
corpo presa.
AVISO
Nunca use a cadeira de rodas em escadas entre andares. Isso pode
originar lesões graves.
Não se incline sobre a parte superior do estofo traseiro para alcançar
objetos por trás, pois isso pode fazer com que a cadeira de rodas tombe.
Não mude o seu peso ou posição sentada na direção que está a tentar
alcançar, pois a cadeira de rodas pode tombar para trás ou para os lados
Não incline nem desloque a cadeira de rodas com o bloqueio das rodas. Os
bloqueios das rodas não são travões.
Não se ponha em cima da estrutura da cadeira de rodas.
www.neatech.it
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Tenha sempre cuidado ao sentar-se ou levantar-se da cadeira. Deve tomar
todas as precauções para reduzir a distância de transferência. Certifiquese também que as rodas estão bloqueadas para que estas não se movam.
Cuidado – Obstáculos
Subir passeios ou obstáculos pode fazer com que a cadeira tombe e
provocar lesões graves. Se tiver dúvidas se consegue subir passeios ou
obstáculos, PEÇA SEMPRE AJUDA. Tenha consciência das suas
capacidades e limitações pessoais. Peça ajuda de um acompanhante para
desenvolver novas capacidades de condução.
Cuidado – Anti-Volteio
O uso de dispositivos anti-volteio reduz substancialmente o risco de
queda para trás, que pode provocar lesões graves. Se tiver medo de cair,
use Anti-Volteios. Os Anti-Volteios evitarão que caia, mas limitarão a sua
capacidade de subir passeios e algumas outras manobras.
RECOMENDAMOS VIVAMENTE QUE USE ANTI-VOLTEIOS ENQUANTO
ESTÁ A APRENDER A CONDUZIR A SUA CADEIRA DE RODAS.
A cadeira de rodas não foi concebida para treinos com pesos e não é
seguro usá-la como assento nessa situação. O treino com pesos altera
substancialmente a estabilidade da cadeira e pode provocar quedas.
DESCARTE
Este produto e os seus componentes não pode ser
tratado como lixo doméstico. Para informações mais
detalhadas sobre como reciclar e descartar este
produto, contacte o serviço de recolha de lixo local.

www.neatech.it
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1. APRESENTAÇÃO DA CADEIRA
Obrigado por comprar a cadeira de rodas elétrica Speedstar.
A Speedstar foi projetada para ser usada principalmente ao ar livre.
A tecnologia aeronáutica, usada para fabricar todos os produtos
Neatech.IT, possibilita a criação de uma estrutura rígida e dobrável
altamente personalizável e confiável. A estrutura e a tela estão
disponíveis em cores diferentes.
Caraterísticas

•
•
•
•
•

Par de motores de 300W
Travão manual mecânico
eletromagnético
Cores personalizadas
Basculação elétrica
Velocidade máx. de 9 km/h

•
•
•
•
•

Joystick
Rodas motrizes de 320 mm
Autonomia de 45 km
Carga completa em 7 h
Inclinação máxima de 12°

AVISO: É proibido usar cadeira ou peças para qualquer outro fim
que não o indicado. Para um uso correto, siga as instruções
fornecidas neste manual. A NEATECH.IT isenta-se de qualquer
responsabilidade por danos causados por uso indevido.

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Verificações a fazer aquando da entrega
•

Verificar a integridade da embalagem original.

•

Verificar se há anomalias nos documentos de transporte.

•

Verificar a funcionalidade e integridade do dispositivo e das
suas peças, na entrega ou imediatamente depois, para garantir
que não há nenhum dano devido a transporte negligente.

•

Certifique-se de que a superfície do dispositivo não está
danificada, arranhada, dobrada, etc.

•

Qualquer defeito ou dano deve ser imediatamente relatado nos
documentos de transporte e rapidamente comunicado à
transportadora. Para outras questões, contacte o fabricante.

•

Se não usar a sua Speedstar por um longo período de tempo,
guarde-a num local seguro, livre de poeiras e humidade.

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Retirar a caixa

Coloque a caixa da Speedstar
numa superfície estável e
segura e remova as tiras com
uma tesoura.

Figura 1

Puxe a caixa como
mostra a Figura 2.

Figura 2

Dentro da caixa está:
Cadeira de rodas Speedstar
N. 1 par de patins
N. 1 par de apoios de braço

N. 1 joystick
N. 1 carregador
Documentação e manuais

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Remover as tiras

Corte as tiras com uma
tesoura como mostra a
Figura 3.

Figura 3

Remover a Speedstar da palete

Figura 5
Figura 4

Desbloqueie o motor com a alavanca como mostra a Figura 4 e a
Figura 5 e deslize suavemente a Speedstar da palete.
Depois de posicionar a Speedstar num local seguro, coloque a
alavanca para a posição original.
DESCARTE DA EMBALAGEM
Para reciclar adequadamente os materiais da
embalagem, siga as instruções fornecidas pelo
serviço de recolha de lixo local.

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Colocar o encosto
Levante o encosto da posição A para a posição B puxando-o
delicadamente até que fique levantado.

A

Figura 6

B

Figura 7

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Certifique-se de que insere corretamente os pinos, como mostra a
Figura 8 e a Figura 9.

Figura 8

Figura 9

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Colocar os apoios de braço

Monte o apoio de braço no
suporte como mostra a Figura
10 e aperte o manípulo (M).

Figura 10

Ligar o Joystick
Ligue o cabo do joystick como mostra a Figura 11. Certifique-se de
que está bem ligado. Se tiver dificuldade em inserir a ficha, tente
virá-la ao contrário e inseri-la de novo.

Figura 11

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Colocar os patins

Monte corretamente os
patins no suporte como
mostra a Figura 12.

Figura 12

Aperte bem o manípulo (C).

Figura 13

www.neatech.it
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2. INÍCIO
Transporte e armazenamento
Se não usar a Speedstar por um longo período de tempo, certifiquese de que o botão (I) está em OFF como mostra a Figura 14. Deve
guardar a Speedstar num local livre de poeiras e humidade e longe
de fontes de calor.
Se tiver de transportar a Speedstar, desligue o botão (I), desligue a
ficha do joystick e remova os patins e apoios de braço.

Figura 14

www.neatech.it
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3. USO DA CADEIRA DE RODAS
Verificações antes de usar
Para uma utilização segura e evitar quaisquer
situações de risco para o utilizador, antes de
utilizar a cadeira de rodas, faça as seguintes
verificações:

•

•
•

Verificar a pressão dos pneus
Verifique se a pressão dos pneus é consistente com os
valores dados na tabela abaixo.
Rodas dianteiras

3,0 bar

Rodas traseiras

1,5 bar

Verificar a carga da bateria
Verifique a carga da bateria no indicador situado no joystick.
(N.1 na Figura 15)
Verificar os cabos elétricos
Verifique se os cabos elétricos não interferem com o
movimento da cadeira de rodas.

www.neatech.it
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3. USO DA CADEIRA DE RODAS
Consola de controlo
1. Nível de bateria
2. Indicador de bateria fraca
3. Indicador de direção
esquerda
4. Seletor de movimentos do
assento (1)
5. Buzina
6. Seletor de veloc. MIN
7. Indicador de joystick por
controlo remoto
8. Luz de emergência
9. Sinalizador virar esquerda
10. Indicador de erro
11. Botão on-off
12. Indicador de bateria
carregada
13. Indicador de direção direita
14. Seletor de movimentos do
assento (2)
15. Velocímetro
16. Seletor de veloc. MAX
17. Botão dos faróis
18. Sinalizador virar direita
19. Indicador de luzes
20. Controlador

Figura 15

Figura 16

NOTA: A consola de controlo da Speedstar pode diferir dependendo dos
acessórios escolhidos. Os controlos principais permanecem inalterados.

www.neatech.it
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3. USO DA CADEIRA DE RODAS
Modo elétrico
Bloqueie o motor com a alavanca como mostra a Figura 17 e a
Figura 18. Nesta configuração, os travões estão acionados e as rodas
não se movem.
Desligue/ligue a Speedstar no botão (I); ver Figura 14.
O botão também tem a função de proteger a cadeira de rodas de
sobrecarga de corrente e curto-circuito.
Se a cadeira elétrica parar de repente, use o botão para ligar a
cadeira. Se o problema persistir, entre em contacto com o suporte
técnico.

Figura 17

Figura 18

Use o botão 11 da Figura 15 e Figura 16 para ligar a consola de
controlo. Use o botão 6 e 16 para selecionar a velocidade. A
velocidade é indicada pelo indicador 15.
Use o controlador 20 para avançar. A sua funcionalidade
proporcional permite ajustar a velocidade e a direção de acordo
com a intensidade com a qual mexe no controlador.
Soltar a alavanca do controlador ativa automaticamente o travão
eletromagnético que trava as rodas da Speedstar.

www.neatech.it
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3. USO DA CADEIRA DE RODAS
Uso de dispositivos de sinalização
Ver Figura 15:
•

Use o botão 5 para ativar a buzina.

•

Use os botões 9 e 18 para ativar os sinalizadores de virar à
esquerda e direita. As luzes 3 e 13 acendem-se para indicar que
os sinalizadores estão a funcionar.

•

Use o botão 17 para ligar ou desligar os faróis. A Luz 19 acendese (ou apaga-se) para indicar que os faróis se acenderam (ou
apagaram) corretamente.

•

Use o botão 8 para ativar as luzes de aviso de perigo. As luzes 3
e 13 acendem-se em conjunto para indicar que as luzes de aviso
estão acesas.

www.neatech.it
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3. USO DA CADEIRA DE RODAS
Modo manual
Se precisar de usar a cadeira no modo manual, prima o botão (I),
ver Figura 14, para desligar a Speedstar e desbloqueie o motor com
a alavanca como mostra a Figura 19 e a Figura 20.

Figura 19
Figura 20

AVISO
No modo manual, os travões eletromecânicos
estão desligados, por isso o uso da Speedstar
em inclinações pode ser perigoso.

www.neatech.it
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3. USO DA CADEIRA DE RODAS
Carregar as baterias
Use apenas o carregador fornecido para recarregar as baterias. O
fabricante não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais
resultantes da utilização de outros carregadores.

Carga em
progresso

Erro de bateria

Polaridade
errada

Carga 80 %

Carga 100%

Sobreaquecimento

Erro geral

PERIGO DE CHOQUE

Verifique sempre a voltagem

www.neatech.it
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3. USO DA CADEIRA DE RODAS
Recomenda-se carregar as baterias quando os indicadores 1 da
Figura 15 estiverem vermelhos. Cada bateria está sujeita a uma
"descarga automática" normal, portanto as baterias que não são
usadas por longos períodos de tempo descarregarão sozinhas.
O tempo de carregamento é influenciado por vários fatores, como a
carga restante, a idade da bateria e a temperatura. O tempo de
carregamento aproximado é de cerca de 7-9 horas. Se for menor
(cerca de 1 hora), é um sinal de falha. Entre em contacto com o
fornecedor para uma possível substituição de baterias.
Não use a cadeira de rodas enquanto está a carregar.
PERIGO DE CHOQUE

Verifique o carregador é adequado à energia da
rede (voltagem, frequência).

PERIGO DE DERRAMAMENTO
Qualquer impacto nas baterias pode provocar
derramamento de fluidos. Tenha isso em atenção.

PERIGO AMBIENTAL
Recomenda-se que recicle convenientemente
baterias usadas. Contacte sua agência local para
descarte de resíduos para mais informações.

www.neatech.it
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4. AJUSTES
Apoio de braço
É possível fazer vários ajustes nos apoios de braço: altura,
profundidade e largura. As operações mostradas podem ser feitas
nos dois apoios de braço.
•

Altura

Figura 21

Conforme Figura 21, desaperte os parafusos (A), ajuste a altura
desejada dos apoios de braço e volte a apertar os parafusos (A).
NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 6 mm.

www.neatech.it
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4. AJUSTES
Para ajustar a profundidade e largura, mexa na parte de baixo do
assento, conforme mostra a Figura 22.

Figura 22

•

Profundidade
Desaperte os 4 parafusos
mostrados na Figura 23 e mova o
apoio de braço para a posição
desejada; volte a apertar os
parafusos.
Certifique-se de que o apoio
de braço não se move.
NOTA: Para esta operação, use
uma chave de bocas de10 mm.

C

Figura 23

www.neatech.it
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4. AJUSTES
•

Largura
Desaperte os 2 parafusos
mostrados na Figura 24 e
mova o apoio de braço nas
direções indicadas até
chegar à posição desejada e
volte a apertar os parafusos.
NOTA: Para esta operação,
use uma chave allen de 6
mm.

C

Figura 24

Joystick
Solte o manípulo (L), como mostra a Figura 25, para poder mover o
joystick nas direções indicadas até chegar à posição desejada. Volte
a apertar o manípulo.

Figura 25

www.neatech.it
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4. AJUSTES
Inclinação do patim
Desaperte os parafusos mostrados na Figura 26 para poder ajustar
a inclinação d patim. Rode os patins até chegar à posição desejada.
Volte a apertar os parafusos.

NOTA: Para esta operação, use
uma chave allen de 4 mm.

Figura 26

Profundidade do patim
Desaperte os parafusos mostrados na Figura 26, ponha o patim
numa das três posições da Figura 27. Volte a apertar os parafusos.

NOTA: Para esta operação,
use uma chave allen de 4 mm.

Figura 27

www.neatech.it
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4. AJUSTES
Altura do patim

Figura 28

Desaperte o parafuso mostrado na Figura 28 para soltar o patim.
Escolha a altura desejada colocando o patim numa das furações
disponíveis. NOTA: Para esta operação, use uma chave allen de 6
mm e uma chave de bocas de 13 mm.
Profundidade do encosto

Desaperte os parafusos (V) da
Figura 29, mova o encosto
para a posição desejada e
volte a apertar os parafusos.
NOTA: Para esta operação, use
uma chave allen de 4 mm.
Figura 29

www.neatech.it
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4. AJUSTES
Inclinação do encosto

Remova os parafusos
mostrados na Figura 30 de
ambos os lados (um total
de 8 parafusos), incline o
encosto para a posição
desejada e volte a apertar
os parafusos. NOTA: Para
esta operação, use uma
chave allen de 4 mm.
Figura 30

Ajustar a inclinação do assento
Prima o botão 4 (Figura 15). Uma luz perto do botão indicará a
ativação desta função de ajuste. Mova o joystick 20 (Figura 16) para
a frente e para trás para ajustar a inclinação do assento.
Durante esta operação, certifique-se de que seus
cotovelos estão apoiados nos apoios de braço para
eliminar o risco de ficar com eles presos.

www.neatech.it
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5. ACESSÓRIOS
A Speedstar pode ser equipada com muitos acessórios produzidos
pela NEATECH para satisfazer as necessidades dos diferentes
clientes. O joystick pode variar dependendo dos acessórios
desejados.
Patins ativos, ajustáveis, removíveis e rebatíveis
Com este equipamento, pode ajustar a inclinação dos patins com a
ajuda do joystick.
O controlador permite-lhe selecionar o tipo de movimento (apenas
patim esquerdo, apenas patim direito, ambos os patins).

Z
X

Para extrair o patim eletrónico,
desligue o cabo de ligação (Z), (X) e
puxe na direção da seta.

Figura 31

Patins ajustáveis, removíveis e rebatíveis
Com este dispositivo, pode ajustar
a inclinação dos patins.
Desaperte o parafuso (Z) da
Figura 31 e mova o patim para a
altura desejada. Volte a apertar o
parafuso (Z).

www.neatech.it
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5. ACESSÓRIOS
Encosto reclinável dinâmico
Este equipamento permite-lhe
reclinar o encosto com a ajuda
de uma alavanca instalada
atrás. Puxe a alavanca (X) e
recline o encosto para a
posição desejada e depois
solte a alavanca (X).

X

Figura 32

Encosto reclinável elétrico
Devido a 2 pistões eletrónicos,
o utilizador pode reclinar o
encosto com o joystick.
Figura 33

Almofada lateral Esq. – Dir.
Suporte ajustável que atua
lateralmente no peito do
utilizador para manter a
posição. Pode ser montado em
pares ou individualmente.
Figura 34

www.neatech.it
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5. ACESSÓRIOS

Apoio de cabeça ajustável
É um apoio de cabeça montado
atrás. Pode ajustar-se a altura e a
inclinação.
O apoio de cabeça pode ser rodado
com um parafuso.
Figura 35

Elevação e basculação de assento elétricas
O
utilizador
pode
levantar
verticalmente ou inclinar o assento
(máx. 300mm/0°-30°) controlando o
seu movimento com o joystick.

Figura 36

Também pode pedir: faixas de calcanhar, faixas para proteção
das pernas e faixas de pés.
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5. ACESSÓRIOS
Cinto de segurança
A Speedstar inclui um cinto de segurança.
Funcionamento inicial
Estas instruções de funcionamento foram consideradas para
pessoal qualificado na prestação de cuidados. Antes de usar o
dispositivo, leia estas instruções. Os textos e gráficos não combinam
exatamente com o produto e não estão à escala. Evite danos
durante o transporte. Limpe com um pano húmido. Para instalar o
artigo no assento, leias as instruções e verifica se ficou bem
instalado.
Campo de aplicação
Este artigo foi concebido para prender pessoas à cadeira de rodas,
em macas, camas ou semelhantes. Este artigo não deve ser usado
em veículos motorizados.
Limpeza
Para limpar, use um pano húmido. Para limpar e desinfetar, não use
substâncias com cloro ou matéria orgânica / inorgânica que
contenha cloro ativo. Não use água com sabão ou cal.
Danos e danos parciais
Em caso de danos e danos parciais, o artigo deve ser substituído.
Ciclo de vida
No caso de uso e limpeza adequados, o artigo deve ser substituído a
cada 5 anos.
• Fixação na estrutura
Para fixar o cinto de segurança, passe-o em volta da
estrutura e depois volte a passá-lo pela fivela.

www.neatech.it
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5. ACESSÓRIOS
•
•

Para abrir: Prima o botão PRESS
Para fechar: Enfie a lingueta da fivela no fecho até ouvir um
“click”

•

Ajuste do comprimento do cinto num ângulo de 90°.

www.neatech.it
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6. CONTROLO E MANUTENÇÃO
Especificações
Versão 66
Peso máximo autorizado
Uso pretendido

Temperaturadefuncionamento
Classe
(UNI EN 12184)
Dimensões

Peso vazio
Inclinação máxima
Altura da máxima de
plataforma de onde a
cadeira pode descer
Autonomia
Baterias

Versão 55

150 kg
100 kg
A Speedstar foi concebida para todos os grupos de
utilizadores confinados à posição sentada que têm
a oportunidade e a necessidade de se deslocar
autonomamente em áreas exteriores.
de -10 °C a 40 °C
de -10 °C a 40 °C
Classe C
Largura: 66 cm
Comprimento: 108 cm
Altura: de 90 cm a
110 cm dependendo do
tamanho
102kg
12°
100mm
45km
2 baterias ZGL 12054
12 V 80 Ah (Amp-hora)
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Classe C
Largura: 55 cm
Comprimento: 99 cm
Altura: de 90 cm a
110 cm dependendo do
tamanho
76kg
12°
100mm
45km
2 baterias ZGL 12070
12 V 45 Ah (Amp-hora)

6. CONTROLO E MANUTENÇÃO
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6. CONTROLO E MANUTENÇÃO
Manutenção e limpeza
A manutenção regular ajudará a preservar a funcionalidade e a
segurança da Speedstar. A falta ou inadequação de cuidados e
manutenção limita a garantia do fabricante.
Para limpar a cadeira, não pulverize água a alta pressão. Proteja o
dispositivo de controlo de água e humidade. Para peças plásticas ou
metálicas, use um pano macio humedecido com detergente não
agressivo. Para almofadas, revestimentos e coberturas do assento e
do encosto use água morna e detergente neutro. Não use
detergentes químicos, solventes, ácidos, etc.
Os pneus podem ser limpos com água e detergente.

OPERAÇÃO

PERIODICIDADE

Verificação aperto dos parafusos do chassi
Para esta operação, contacte o
vendedor
Substituir baterias
Para esta operação, contacte o
vendedor
Verificar a pressão dos pneus

Anual

Semanal

Verificar desgaste dos pneus

Mensal

Limpeza completa

Mensal
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Bianual

7. DEFEITO, REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA
PROBLEMA

O joystick não se
liga

CAUSA PROVÁVEL

AÇÃO

botão de ligar está em OFF

coloque botão em ON
(ver Figura 14)

cabo do joystick está mal
ligado

insira cabo do joystick
CORRETAMENTE

baterias fracas

carregue as baterias

falha elétrica

contacte a assistência

O joystick está ligado mas cadeira em modo manual
a cadeira não anda

mexa na alavanca da
Figura 18

falha mecânica

contacte a assistência

cadeira em modo manual

mexa na alavanca da
Figura 18

falha elétrica

contacte a assistência

mexeu na alavanca
de desbloqueio com
a consola de controlo
ligada

desligue a consola de
controlo

Patim não se
mexe

falha mecânica

contacte a assistência

Joystick em alarme

falha elétrica

contacte a assistência

Luz 10 de Erro ligou-se
(Figura 15)
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PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

AÇÃO

Cadeira não inclina

falha elétrica

contacte a assistência

alavanca de desbloqueio
mal inserida

insira a alavanca
corretamente

falha mecânica

contacte a assistência

Cadeira não tem uma
boa aderência

Pneus não têm a pressão
correta

altere a pressão dos pneus
para o valor correto

Furo

furo

contacte um técnico
qualificado

Pouca autonomia das
baterias

fim do ciclo de vida das
baterias

Cadeira faz ruído
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contacte a assistência para
substituição das

baterias

7. DEFEITO, REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA
Lista de peças sobresselentes
DESCRIÇÃO
Pneu
Câmara de ar

NOTAS
Especifique versão da Speedstar (66 – 55),
roda dianteira ou roda traseira, direita
ou esquerda
Especifique versão da Speedstar (66 – 55),
roda dianteira ou roda traseira

Forro

Especifique versão da Speedstar (66 - 55)

Motor

Especifique esquerda ou direita

Patim

Especifique largura do assento e tipo de
patim (único ou dividido)

Lona do encosto

Especifique largura do assento e altura do encosto

Lona do assento

Especifique largura e profundidade do assento

Apoio de cabeça

Especifique esquerda ou direita

Par de rolamentos para
forquilhas dianteiras
Forquilhas dianteiras

Especifique versão da Speedstar (66 - 55)

Luzes

Especifique se é luz de posicionamento, de
direção ou faróis

NOTA: Para qualquer outro problema, contacte o fabricante.
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Número de série

NEATECH

MOD S053

Figura 37

Para qualquer relatório ou solicitação de assistência, forneça o
código de identificação exclusivo no chassi de cada Speedstar,
conforme Figura 37.

Termos da garantia
A Speedstar é um produto globalmente garantido por 24 meses,
com exceção de baterias com garantia de seis meses. A garantia
cobre defeitos em materiais ou mão-de-obra. A garantia não cobre
desgaste de peças ou peças danificadas por: sobrecarga, uso
indevido, alterações e reparações feitas por terceiros não
autorizados.
A garantia expira em caso de adulteração, armazenamento
inadequado, manutenção incorreta ou não autorizada.
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MANUAL DE INSTRUÇÕES

SPEEDSTAR

NEATECH.IT

A nossa Missão é transferir tecnologia e soluções da
indústria aeroespacial para o setor da deficiência.
Temos orgulho em oferecer produtos e soluções da mais
alta qualidade no mercado.

www.neatech.it

