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Prefácio
O sistema de propulsão elétrico UNAwheel Mini, é um produto de qualidade que oferece
um uso versátil no seu dia a dia. Suas principais características são:
•
•
•
•

Design compacto
Compatível com quase todas as cadeiras de rodas
Robusto
Elegante

Antes de utilizar o sistema, leia atentamente este manual do utilizador.
O design está sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio
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Conformidade
O UNAwheel e o seu carregador externo, estão em conformidade com as
seções aplicáveis da norma EN 12184 para cadeiras de rodas elétricas e a
diretiva CE atualmente aplicável para dispositivos médicos, 93/42 / EEC.
O UNAwheel é considerado um dispositivo médico de Classe I.
A declaração de conformidade foi criada pela UNAcare Pte. Ltd. com sola
responsabilidade.
No que diz respeito ao teste climático e à prova de respingos, o UNAwheel Mini cumpre
os requisitos para uso interno e externo.

Direitos de Autor & Isenção de
Responsabilidade
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todos os direitos são reservados. Nada neste material pode ser simplificado,
modificado ou traduzido sem permissão prévia por escrito da UNAcare, para além do
permitido na seção Lei de Direitos de Autor. As únicas garantias para produtos e
serviços da UNAcare estão estabelecidas nos documentos de garantia fornecidos
com os produtos e serviços em questão.
Nada aqui contido pode ser considerado uma garantia adicional. A UNAcare não é
responsável por erros técnicos ou outros erros ou omissões deste material.
A UNAcare e seus parceiros de vendas não assumem nenhuma responsabilidade no caso
de não conformidade com leis nacionais de trânsito.

© 2019 UNAcare Pte. Ltd.
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1 Introdução
Este manual de utilizador destina-se aos utilizadores e proprietários do UNAwheel Mini.
Ele contém todos os as informações necessárias para uma utilização segura e bemsucedida do UNAwheel Mini.

Utilização pretendida

1.1

O UNAwheel Mini destina-se a ser utilizado como um sistema de propulsão elétrico para
cadeiras de rodas. Este deve ser acoplado a uma cadeira de rodas através do seu
adaptador Básico ou Activo utilizado de acordo com as instruções do fabricante. As
instruções deste manual. Utilizar o UNAwheel Mini de outra forma que não seja descrito
neste manual pode levar a ferimentos ou danos no produto.

Garantia e Contacto

1.2

O UNAcare oferece dois períodos de garantia após a compra do UNAwheel Mini:
•
•

1 ano ou 1000 km para a bateria, display e controlador do UNAwheel.
2 anos ou 2000 km para o motor, estrutura e adaptadores do UNAwheel.

Danos no produto resultantes de uma utilização não adequada podem anular a garantia.
Para mais informações sobre as condições de garantia ou questões relativas a este
documento, por favor veja as nossas informações de contacto:
Address

UNAcare Pte. Ltd, 6 Eu Tong Sen Street, #09-09, Singapore,
zipcode 059817

Phone

+ (351) 308 - 800002

Website

www.unacare.eu

General questions

info@unacare.eu

Sales questions

ae@unacare.eu

CEO

Nick Yudin, n.yudin@unacare.eu

European
Commission
(EC) Authorized
Representative

CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13, Maarn
3951 DB, Netherlands
+(31)343-444875
www.CEpartner4U.com
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Ícones e símbolos utilizados neste manual

1.3

Risco de ferimentos graves ou mortais ou danos graves ao produto.
Risco de ferimentos ou danos ao produto.
Informações úteis não relacionadas com a segurança.

Segurança

1.4

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança antes de instalar, utilizar,
transportar, armazenar ou manter o UNAwheel Mini e seus adaptadores.

Utilização

1.5
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Antes da utilização, verifique todas as ligações, o nível da bateria, a função de
travagem do UNAwheel e travões de estacionamento para cadeiras de rodas,
display e adaptador central. Nunca utilize quando algo acima mencionado não
estiver a funcionar corretamente.
Certifique-se de que os travões estão a funcionar correctamente antes de utilizar
o produto num plano inclinado.
Perigo de queda! A sua cadeira de rodas quando acoplado ao UNAwheel,
representa um veículo de transporte de três rodas. Ao curvar, cruzar obstáculos
e andar perpendicularmente a declives, um veículo de três rodas tende a tombar
mais facilmente do que um veículo de quatro rodas. Ajuste o seu comportamento
de condução e a sua velocidade em conformidade.
Faça as curvas apenas a baixas velocidades, adapte-se às condições de condução,
de modo a evitar tombar a cadeira de rodas e o UNAwheel.
Familiarize-se com o produto em terreno plano antes de o utilizar em planos
inclinados. Isto previne situações potencialmente perigosas, como tombo e
colisão.
Nunca ande perpendicularmente a declives e atravesse obstáculos, apenas
olhando em frente.
Não conduza a velocidades superiores a 6 km/h em vias públicas.
Não utilize o produto sem assistência em rampas.
Não utilize o produto em descidas ou subidas se o nível da bateria for inferior a
50%.
O produto é à prova de salpicos, mas não à prova de água. Não utilize o produto
se chover e evite lama e poças.
No caso (improvável) de a bateria sobreaquecer ou incendiar-se, deve garantir
que o acumulador não entre em contacto com água ou outros líquidos. O único
agente extintor adequado recomendado pela bateria é areia.
O utilizador da cadeira de rodas deve decidir em cada caso se é seguro fazer
uma viagem, tendo em conta factores tais como, experiência de condução e
força física. Tenha particular atenção nas seguintes zonas perigosas, ou na sua
proximidade, a utilização é deixado ao critério e risco do utilizador do UNAwheel:
7

– Paredes de cais, cais de acostagem e marinas, caminhos e zonas próximas da
água, pontes e diques sem guarda.
– Caminhos estreitos para peões, gradientes (por exemplo, rampas e caminhos
de acesso), caminhos estreitos ao longo de encostas, caminhos montanhosos.
– Caminhos estreitos e/ou íngremes/inclinados ao longo das estradas principais e
secundárias ou próximo deprecipícios.
– Caminhos cobertos de folhas, neve ou gelo.
– Rampas e equipamentos de elevação em veículos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

A carga máxima do produto é de 100 kg (incluindo a cadeira de rodas).
Não utilize o produto a temperaturas inferiores a -5ºC ou superiores a 40ºC.
As características de condução do produto podem ser influenciadas por campos
electromagnéticos emitido por telemóveis ou outros dispositivos de radiações.
Se tiver quaisquer construções metálicas na sua coluna, use o produto com
cautela.
Quando o UNAwheel está ligado, nunca toque nas rodas do seu aparelho nem
nas da sua cadeira de rodas.
A distância entre o corpo do utilizador e a barra de condução, quando está na
posição máxima virada,não deve ser inferior a 5 cm.
A distância entre as pernas do utilizador e o adaptador não deve ser inferior a 1
cm.
Não utilize o produto em superfícies escorregadias ou em solo irregular com
cascalho ou seixos.
Atravesse obstáculos (como lancil) apenas olhando em frente. A altura máxima
admissível dos obstáculos deve ser de 3 centímetros. Desloque-se lenta e
cuidadosamente para a frente até que as rodas do seu UNAwheel entrem em
contacto com o obstáculo e, em seguida ultrapasse cuidadosamente o obstáculo.
Pode precisar da ajuda de outra pessoa.
Desligue o produto e active os travões quando estiver num elevador, plataforma
elevatória, quando ligar e desligar.
Não deve utilizar o UNAwheel em escadas rolantes ou tapetes rolantes.
Não atire ou deixe cair o produto.
Nunca deixe o UNAwheel sem vigilância, mesmo que esteja desligado.
Especialmente quando o aparelho não estiver a ser utilizado, se possível, não
exponha o seu UNAwheel a fortes impactos, tais como luz solar durante longos
períodos de tempo. Isto pode fazer com que o motor e a bateria, em caso
extremo, deixem funcionar. Peças de plástico também envelhecem mais depressa
sob luz solar intensa. Em caso de sobreaquecimento causado por luz solar ou
utilização excessiva: deixe que o UNAwheel arrefeça.
Em caso de utilização intensiva, o motor e o tubo central podem aquecer. Não
deve tocar nestas peças (risco de queimadura). Deixe que o UNAwheel arrefeça. O
calor também pode causar a fuga de óleo ou graxa em vários pontos.
A UNAwheel destina-se apenas para transporte de pessoas com mobilidade
reduzida e não deve ser utilizado indevidamente, por exemplo, por crianças que
queiram brincar, nem deve ser utilizado como transporte de mercadorias móveis.
A velocidade máxima permitida nas vias públicas depende dos regulamentos de
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•
•

•

trânsito locais.
A velocidade acima de 6 km/h só pode ser conduzida em propriedade privada.
O produto pode gerar campos eletromagnéticos que podem causar interferência
noutros dispositivos. Por esta razão, desligue o produto quando ele não estiver
em uso.
Se ouvir ruídos estranhos ou notar vibrações estranhas durante a viagem, é
possível que as peças da roda UNA ou da cadeira de rodas se tenham soltado.
Também é possível que matérias estranhas tenham entrado no dispositivo,
durante a viagem. Nesses casos, entrar em contato com o seu revendedor
especializado.

Armazenamento e transporte

1.6
•
•
•
•
•

Guarde e transporte o produto sempre na sua embalagem original.
Certifique-se de que a barra condutora do produto é removida quando estiver a
ser transportado.
Armazene o produto com a bateria carregada.
A temperatura durante o transporte e armazenamento deve estar entre -10°C e
40°C.
O produto deve ser desligado enquanto for transportado.

Carregar

1.7
•
•
•

•

•
•
•

Carregue o produto em ambiente seco, a uma temperatura entre 10 e 30oC.
Desligue o UNAwheel Mini durante o carregamento.
Nunca deixe a bateria completamente descarregada, pode causar danos e avaria
completa do UNAwheel Mini. Danos causados pela descarga completa da bateria,
anula a garantia.
Se o UNAwheel Mini não for utilizado durante um longo período de tempo, a sua
bateria deve ser carregada e descarregada uma vez em 6 meses para manter a
capacidade das baterias.
Evite que o pó e a sujidade afetem o funcionamento do carregador de baterias.
Para limpar o carregador, use um pedaço de pano seco.
Coloque o carregador nos seus pés de borracha numa superfície nivelada.
O carregador só pode ser aberto por pessoal autorizado.

Manutenção

1.8
•
•

Certifique-se de que o produto é verificado e reparado pelo menos uma vez por
ano por uma distribuidor autorizado.
Certifique-se de que todos os parafusos estão firmemente reapertados após fazer
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•

quaisquer ajustes.

•
•
•

Não desmonte o produto de formas diferentes das descritas neste documento.
Tenha cuidado com os dedos ao montar ou ajustar o produto.
Desligue o UNAwheel Mini antes de acopla-lo ou desacopla-lo a um adaptador.

Limpeza

1.9
•
•

•

Nunca utilize uma mangueira de água ou um aparelho de limpeza de alta pressão
para limpar o produto.
Evite o contacto directo da água com o motor do produto, a bateria e qualquer
electrónica.

Não utilize agentes de limpeza para limpar o produto.
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2 O UNAwheel
2.1

Descrição

O UNAwheel Mini é um sistema de propulsão elétrico para cadeiras de rodas, que
fornece aos utilizadores um aumento de potência de propulsão e é fácil de utilizar. O
UNAwheel Mini é projetado para pessoas com pouca capacidade locomotora, mas que
sejam capazes de utilizar as suas cadeira de rodas de forma independente. Graças ao
seu rápido ajuste, fáceis possibilidades de encaixes padrão e o seu design modular,
o UNAwheel Mini pode ser utilizado por pacientes com uma grande variedade de
impedimentos locomotores.
O UNAwheel Mini é o sistema de propulsão elétrico mais leve do mercado. Apesar do seu
tamanho portátil, é suficientemente potente para conduzir os seus utilizadores tanto no
interior quanto no exterior.
O UNAwheel Mini possui dois adaptadores, que permitem que ele seja conectado em
ambos os tipos de cadeiras de rodas, sejam elas Básicas ou Activas (figura 1).

Figura 1: O UNAwheel Mini com seu adaptador básico (esquerda) e adaptador ativo (direita).
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2.2

Especificações técnicas

Peso total

5.3 kg

Motor

Elétrico, 250W DC

Bateria

LG 153.6 Wh (compatível com transporte aéreo)

Suspensão

Dual; mola e pneu sólido macio

Tipo travão

Elétrico

Velocidade em vias
públicas

Max. 6 km/h

Velocidade em
propriedades
privadas

Max. 16 km/h

Capacidade em
subidas

14% inclinação máx

Alcance*

Max. 15 km

Peso do utilizador

Max. 100 kg, incluindo uma cadeira de rodas

* Depende do terreno, da temperatura e do peso do utilizador.
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3 Montagem
Componentes

3.1

O UNAwheel Mini é fornecido em duas embalagens:
•
•
•

3.2

Uma mala de viagem contendo o UNAwheel Mini e o seu carregador.
Uma caixa contendo todas as partes do adaptador ativo.
OU
Uma caixa contendo todas as partes do adaptador básico.

Requisitos

Para determinar qual dos dois adaptadores é compatível com a sua cadeira de rodas,
consulte a secção os seguintes requisitos:
Adaptador ativo

Adaptador básico

• A cadeira de rodas deve ter uma
estrutura metálica rígida ou dobrável
e apoios das pernas fixos.

• A cadeira de rodas básica deve ter
apoio de pernas móvel e suportes
amovíveis.

• Os tubos frontais da cadeira de rodas
devem ter uma parte vertical direita
de 40mm a uma altura de 270-350
mm acima do Chão.

• A estrutura da cadeira de rodas deve
ter uma parte direita horizontal de 50
mm sob a sua almofada (ou até 100
mm à retaguarda) a uma altura de 210
- 290 mm acima do solo.

• A largura entre os centros dos tubos
frontais devem ser de 300-355mm (até
435 mm com tubos opcionais).*

• A largura entre os tubos deve ser de
415 - 458 mm.*
* Se a largura for inferior a 415 mm, os
tubos do adaptador podem ser cortados
na largura desejada; mín. 180 mm.

* Se a largura for inferior a 300mm,
os tubos do adaptador podem ser
cortados na largura desejada; mín.
180 mm.
• Os tubos devem ser redondos (Ø35,
32, 30, 25 ou 22 mm) ou oval (Progeo
Ego, Quickie Helium, Sopur).

• Os tubos devem ser redondos (Ø22 ou
25 mm).

• O peso total, incluindo o utilizador,
deve ser inferior a 100 kg.

• O peso total, incluindo o utilizador,
deve ser inferior a 100 kg.
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3.3

Adaptador básico

3.3.1

Componentes

O Adaptador Ativo é constituído pelas seguintes partes:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Adaptador central.
Tubos curvos (x2).
Abraçadeiras para armação de 22-30 mm (x2).
Abraçadeiras para 32-35 mm e armação oval (x2).
Espaçadores para armação de 22 mm (x2).
Espaçadores para armação de 25 mm (x2).
Espaçadores para armação de 32 mm (x2).
Espaçadores para armação Quickie Helium, Sopur (x2).
Espaçadores para armação Progeo Ego (x4).
Tubos curvos XL opcionais (x2).

As seguintes ferramentas são necessárias para montar o adaptador:
•
•
•
•

Régua.
Chave Allen de 2 mm.
Chave Allen de 3 mm.
Chave Allen de 4 mm.
J

Tools
1x

B
1x
1x
1x

2

A

3

G

4

D

E

H

C

F

I
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3.3.2
1

Fixar as baçadeiras
Desaparafuse as braçadeiras desapertando os dois parafusos frontais. Utilize um
Allen de 4mm.

4

2

3

Coloque as duas metades das braçadeiras à volta dos tubos frontais da estrutura
da cadeira de rodas. No caso de tubos de 30mm ou 35mm de diâmetro, utilize
uma camada de tecido isolante para proteger a estrutura da cadeira de rodas,
para outros tamanhos utilize espaçadores de borracha.
Aperte ligeiramente as braçadeiras aparafusando os dois parafusos frontais.
Ainda deve ser possível deslizar a braçadeira para cima e para baixo no tubo.

4

15

4
5

Coloque as braçadeiras aproximadamente 33 cm acima do solo. Use uma régua.
Solte o terceiro parafuso das braçadeiras. Isto permite com que retire e rode o
parafuso do suportes das braçadeiras.

3

6
7

Rode os suportes para uma posição de aproximadamente 15O em relação ao
chão. Certifique-se de que os suportes estão fortemente virados para a frente.
Aperte os parafusos.

15O
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3.3.3
1
2

Montar o adaptador central
Solte os 4 parafusos na parte superior do adaptador central. Utilize uma chave
Allen de 4 mm.
Solte os 4 parafusos na parte inferior do adaptador central. Utilize um Allen de 3
mm.

4

3

3

4

Meça a distância entre os centros dos tubos da cadeira de rodas onde estão
montadas as as braçadeiras. Para 300 - 355 mm utilizar tubos curvos standard,
para 355-435 mm utilizar tubos curvos XL opcionais.
Inserir as extremidades longas dos tubos curvos.

5

Aperte ligeiramente todos os 8 parafusos do adaptador central.
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3.3.4
1
2
3
4

Fixar o adaptador central
Os passos seguintes devem ser executados com o utilizador sentado na cadeira
de rodas.
Insira as extremidades curtas dos tubos do adaptador central nos suportes do
grampo 1 .
Ajuste a largura do conjunto, se necessário 2 .
Utilize as pegas das braçadeiras para apertar os suportes e prender o adaptador
central no lugar 3 .

1
3

2

5

Posicionar o gancho do adaptador central 20.5 cm acima do solo, numa posição
vertical ângulo de aprox. 10º. Ajuste a altura deslizando o gancho para cima ou
para baixo no adaptador central ou através das braçadeiras para cima ou para
baixo na estrutura.
Ajustar posição de
anéis de encosto e
apertar com 2 mm
Chave Allen

10O
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20,5 cm

6
7
8

Aperte os dois parafusos frontais de cada braçadeira. Use uma chave Allen de 4
mm.
Aperte todos os 8 parafusos do adaptador central.
Certifique-se de que o adaptador pode ser facilmente inserido e retirado das
braçadeiras pelo próprio utilizador.

3.4

Adaptador básico

3.4.1

Componentes

O Adaptador Básico é constituído pelas seguintes partes:
A
B
C

Adaptador central.
Braçadeiras (x2).
Espaçadores para estrutura de 22 mm (x2).

As seguintes ferramentas são necessárias para montar o adaptador:
•
•
•

Régua
Chave Allen de 3 mm.
Chave Allen de 5 mm.

Tools
1x
1x

3

1x

5

A

C
B
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3.4.2
1

Fixar as braçadeiras
Desaperte os dois parafusos das braçadeiras. Utilizando uma chave Allen de 5
mm.

5

2

3

Coloque as braçadeiras no tubo inferior na lateral da estrutura da cadeira de
rodas. Posicione-o cerca de 10 cm atrás da extremidade dianteira da almofada.
No caso de 25mm use uma camada de fita isolante de tecido para proteger a
estrutura da cadeira de rodas, para 22 mm usar espaçadores de borracha.
Fixe as braçadeiras apertando os dois parafusos.

5
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3.4.3
1
2
3

Fixar o adaptador central
Coloque o adaptador central nas braçadeiras 1 . Insira os dois pinos para prendê
lo 2 .
Posicione o gancho do adaptador central a 27cm acima do solo, numa posição
vertical, ângulo de de 5º. Use uma régua.
Aperte os parafusos do adaptador central. Utilize uma chave Allen de 3 e 5 mm.

1
2

27 cm

3
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4 A
 coplar e Desacoplar o
UNAwheel Mini
Antes de acoplar ou desacoplar o UNAwheel Mini no seu adaptador, leia atentamente o
guia de segurança instruções.

4.1

Adaptador Ativo

4.1.1

Acoplar o UNAwheel Mini

1
2

Quando sentado na cadeira de rodas, segure o UNAwheel Mini pelo tubo central
e puxe para a cadeira de rodas 1 .
Insira o cilindro superior do conector do UNAwhee no gancho superior do
adaptador central da cadeira de rodas 2 .

1

2

3

Empurre o tubo central do UNAwheel para a frente e o conector encaixará no
lugar.
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•

4.1.2

Após a montagem do UNAwheel Mini, as rodas dianteiras da cadeira de rodas
devem estar elevadas de 20 a 40 mm acima do solo. Se não for este o caso, ajuste
a altura do adaptador central em conformidade.
Desacoplar o UNAwheel Mini

1

Empurre ligeiramente a barra de condução, posicionando a mão no tubo central,
sob display do dispositivo e ao mesmo tempo pressione para frente a alavanca do
Adaptador Central.

2

Puxe a barra de condução na sua direcção para separar o UNAwheel
a barra de condução para a frente para remover o UNAwheel 2 .
1

2

4.1.3
1
2

Desacoplar o Adaptador central
Gire as alças das braçadeiras para desprendê los.
Remova o adaptador central das braçadeiras.
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1

. Empurre

4.2

Adaptador Básico

4.2.1

Acoplar o UNAwheel Mini

1

2

3

Quando sentado na cadeira de rodas, segure o UNAwheel Mini pelo seu tubo
central posicionando a mão sob o display e deslize a sua roda por baixo da
cadeira de rodas.
Insira o cilindro inferior do conector do UNAwheel no gancho inferior do o
adaptador central.

Puxe a barra de condução do UNAwheel para cima e o conector encaixará no
lugar.

1

2

Depois de montar o UNAwheel Mini, as rodas dianteiras da cadeira de rodas devem
estar elevadas de 10 a 20 mm acima do solo. Se não for esse o caso, ajuste a altura do
Adaptador Central em conformidade.
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4.2.2

Desacoplar o UNAwheel Mini

1

Empurre a barra de condução do adaptador central para trás.

2

Empurre a barra de condução do UNAwheel para frente da cadeira de rodas para
soltar o UNAwheel.

4.2.3

Desacoplar o Adaptador Central

1

Empurre os botões dos pinos

2

Remova o adaptador central.

1

e retire-os das braçadeiras
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2

.

5 Utilizar o UNAwheel Mini
Antes de utilizar o UNAwheel Mini, leia atentamente as instruções de segurança.

Controles & Display

5.1

Os comandos e o visor do UNAwheel Mini encontram-se na base da barra de condução.

G

F

E

C

D

B
A

A
B
C
D
E
F
G

Display
Joystick do acelerador
Joystick do travão
Botão de alimentação/modo
Botão de luz
Botão de avanço do modo de velocidade
Botão de retrocesso do modo de velocidade

•

O acelerador e o joystick do travão funcionam da mesma forma; quanto mais
força se aplica maior é o efeito.
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Condução

5.2

Use os controles do UNAwheel Mini das seguintes formas:
•
•
•

•
•
•
•
•

5.3

Pressione o botão Power/mode para ligar o UNAwheel Mini.
Pressione repetidamente o botão Power/mode para selecionar um modo
(distância de viagem, total distância).
Pressione os botões Modo de velocidade 5 ou Modo de velocidade 6 para
selecionar um modo de velocidade.
– 1 – Marcha atrás lento (máx. 6 km/h)
– 2 – Vias públicas para a frente (máx. 6 km/h)
– 3 – Via privadas para a frente (máx. 16 km/h)
Empurre o joystick do acelerador para começar a conduzir.
Empurre o joystick do travão para abrandar.
Observe o visor para verificar a sua velocidade e o nível da bateria.
Prima o botão da Luz para ligar ou desligar o farol.
Pressione o botão Power/mode por 5 segundos para desligar o UNAwheel Mini.

Carregar

Quando utilizar o UNAwheel Mini diariamente, carregue a bateria quando o visor mostrar
uma ou duas barras no nível da bateria. Carregue o UNAwheel Mini apenas com o
carregador de baterias fornecido. Leia atentamente as instruções de segurança antes de
carregar o dispositivo.
A Cabo da bateria
B Lâmpada de ligar/desligar e indicador de carga
C Cabo de alimentação

A
B

C
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Treino de condução do utilizador

5.4
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

A segurança e o bem-estar do utilizador é a prioridade máxima. Para isso, é
necessário e essencial compreender as características de condução da UNAwheel.
O seu UNAcare o revendedor ou agente irá ajudá-lo neste respeito com uma
sessão de treino complementar no dispositivo.
Observe as informações, as instruções de segurança e as informações de perigo
do seu fabricante de cadeiras de rodas. Isto também se aplica à condução com a
UNAwheel.
Nunca pressione o acelerador ao ligar o aparelho. Isto pode fazer com que o
UNAwheel se desloque de forma repentina e incontrolável (risco de acidente).
Comece as suas primeiras tentativas de condução com cuidado e comece o seu
treino de condução planos nivelados.
Faça o seu treino de condução em áreas sem obstáculos.
Adapte sempre a sua velocidade às condições externas para que possa conduzir
em torno de quaisquer obstáculos que apareçam de repente ou para parar a sua
cadeira de rodas, por exemplo.
Precione o acelerador suavemente e sem movimentos bruscos. Evite aplicar
pressão repentina ou acelere especialmente em situações potencialmente
perigosas que deseje evitar. Trave o UNAwheel cuidadosamente com
antecedência até que pare.
Ao soltar o acelerador, a roda do UNAwheel comuta automaticamente e a roda
não travada! Travar com a alavanca de travagem ou empurrar jantes da cadeira
de rodas.
Se a velocidade máxima predefinida for ultrapassada, a roda muda
automaticamente para roda livre.
Antes de utilizar o UNAwheel para se deslocar num declive, pratique a operação
do dispositivo em piso nivelado.
Desloque-se sempre em planos inclinados com uma bateria totalmente
carregada.
Deve ter especial cuidado ao viajar em declives de qualquer tipo.
Desloque-se em declives a velocidade reduzida para poder evitar quaisquer
obstáculos que aparecem repentinamente ou param o UNAwheel a tempo. Nunca
circule em declives em modo roda livre.
Nunca circule em declives íngremes ou condições semelhantes. Deslocar
involuntariamente o centro de gravidade pode fazer com que a cadeira de rodas
tombe para o lado.
A UNAwheel pode atravessar obstáculos como, por exemplo, passeios com uma
altura máxima de 3 centímetros.
Os obstáculos com uma altura superior a 3 centímetros não devem ser
atravessados pois existe o risco de danos no aparelho, quedas e ferimentos.
Verifique a pressão de ar das rodas da sua cadeira de rodas, pois influencia a sua
condução e o alcance da roda UNAwheel.
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6 Manutenção
Os serviços e reparos no UNAwheel Mini só podem ser realizados por revendedores
autorizados. Em caso de problemas, contacte o seu fornecedor. Leia atentamente
o manual de instruções segurança do UNAwheel Mini, antes de efetuar qualquer
manutenção no seu dispositivo.

Inspecção

6.1

O UNAwheel Mini deve ser inspecionado antes de cada utilização. As verificações
alistadas na tabela seguinte devem ser executadas pelo utilizador nos intervalos
indicados.
Condição dos pneus

Todas as utilizações

Nível da bateria

Cada utilização

Função de travagem

Todas as utilizações

Mensagens de erro no visor

Todas as utilizações

Funcionalidade da alavanca do
acelerador

Todas as utilizações

Funcionalidade da alavanca do travão

Todas as utilizações

Fixação do adaptador central

Cada utilização

Fixação do adaptador na cadeira de
rodas

Semanalmente

Funcionalidade do carregador

Mensal

•
•
•

6.2

A não realização destas inspeções pode dar origem a problemas que invalidem a
garantia.
A substituição ou reparação de pneus pode ser efectuada pelo seu revendedor
autorizado.
Se tiver algum problema ao efetuar esta manutenção, contacte o seu revendedor
autorizado ou distribuidor autorizado.

Limpeza

Use um pano húmido e um agente de limpeza suave para limpar os joysticks do
UNAwheel, o visor a tela e o carregador do UNAwheel. Use uma escova plástica húmida
para limpar os adaptadores e a roda do UNAwheel.
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7 Eliminação de resíduos
Este dispositivo, sua bateria e acessórios são produtos duráveis.
Eles podem, no entanto, conter substâncias perigosas para o ambiente, se as
peças forem descartadas em locais como por exemplo, aterros, que não sejam
destinados à eliminação dessas matérias de acordo com as disposições legais
aplicáveis nos regulamentos.
O produto está etiquetado de acordo com os estatutários da Europeia 2002/96/CE com
um símbolo do “caixote do lixo traçado”, lembrando que deve ser reciclado.
Por favor, proteja o ambiente e devolva o produto no final da sua vida útil para
o seu centro de reciclagem local.
Uma vez que este produto não está abrangido pelos regulamentos da Directiva WEEE em
todos os países europeus. Por favor, informe-se sobre os regulamentos de eliminação de
resíduos aplicáveis no seu país. Em alternativa, devolva o UNAwheel ao seu revendedor
autorizado ou UNAcare para uma eliminação correta e ambientalmente segura.
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