QUICK GUIDE – PORTUGUÊS
Desdobrar a cadeira elétrica eFOLDi
Antes de começar, coloque a Power Chair em um
espaço aberto, longe de animais de estimação e
crianças pequenas.
O desdobramento é simples e com um pouco de
prática você poderá configurá-lo em segundos.
Aconselhamo-lo a praticar com a Power Chair antes de
se aventurar pela primeira vez.

1

As rodas anti-queda e o
carregador de bateria são
fornecidos com a

2

Instale as rodas anti-queda, se
desejar. Estes simplesmente
pressionam e travam no lugar.

3

Desdobre a cadeira elétrica
simplesmente empurrando a parte
inferior do assento para baixo.

4

Mantenha o cabo do
controlador longe de pontos de
aperto, como os suportes do
apoio de braço.

5

Instale os suportes do apoio de
braço nos slots e pressione-os
para baixo até travar.

6

Pegue a unidade controladora e…

7

…insira a haste do controlador no
encaixe do apoio de braço sob o
apoio de braço…

8

…ajuste a posição do controlador
e aperte com o botão serrilhado.

9

Remova o controle do assistente do
bolso traseiro e prenda-o à barra na
parte traseira.

10

Puxe o apoio para os pés para
baixo.

11

Instale as almofadas do assento
conforme mostrado. Estes são
mantidos no lugar por abas de
velcro…

12

…certifique-se de que estão
dobrados sobre o encosto e sob o
assento. A cadeira elétrica está
pronta.

Dobrar a cadeira elétrica eFOLDi

1

4

7

Afrouxe levemente o botão
serrilhado e remova o controlador.

2

Certifique-se de que ambos os
apoios de braço estão na posição
mais alta…

5

Em seguida, alcance a borda do
assento e puxe a barra de
liberação para liberar o assento
e…

8

Coloque o controlador e a alça do
cinto de segurança no assento.

3

… pressionando o pequeno botão
prateado para ajustar os apoios de
braços.

6

…puxe o assento para cima para
dobrar a Power Chair.

9

Remova o controle do assistente e
coloque no bolso na parte traseira
da cadeira.

Verifique se as rodas dianteiras
estão posicionadas à frente para
garantir uma dobragem suave.
Dica puxe a cadeira para trás para
alinhar as rodas

Dobre o apoio para os pés.

Operação da cadeira elétrica eFOLDi

As baterias podem ser removidas
pressionando a aba vermelha para cima
e puxando para trás.

Você liga a alimentação principal aqui, o
que alimenta o controlador do
monofone.

Ligue o controle do monofone.

O controlador do monofone possui
botões para ajustar a velocidade e exibe
Sempre desligue isso quando a cadeira
para indicar a energia restante e a
não estiver em uso para economizar
configuração de velocidade

Por favor, note que este folheto destina-se apenas a ser um guia rápido. Para obter instruções completas, consulte nosso
manual do produto do usuário. Qualquer dúvida, ligue para 0800 915 0800 ou e-mail services@efoldi.com

