
XX
Seja bem vindo ao universo

Agora que você adquiriu a cadeira mais incrível que nós 

já fabricamos, vamos fazer um tour rápido por aqui, 

te contando algumas coisas muito legais sobre

a sua Lite X

Vamos ?começar



Você está olhando para 
a cadeira de rodas mais 

 do mercado.moderna

O conjunto total pesa apenas 14kg.
Sem as rodas, o encosto e o assento, você
pode dobrá-la em X, e ela fica com menos
de 9kg.

A pintura é epoxi, o que vai deixar a sua 
cadeira brilhante e intacta por muito mais 
tempo do que as pinturas convencionais. 

O mancal ajuda a dar a estabilidade das 
cadeiras monobloco, além de dar um 
toque de esportividade à sua cadeira. 

É a combinação perfeita entre
os melhores pontos da monobloco,
com os melhores pontos da cadeira em X.



Primeiro
Vamos montá-la e deixar pronta para você sair mundo afora

de cadeira nova.

Rodas

Você recebeu 2 rodas de xx polegadas com apenas 12 raios de titânio. 

Esses raios, deixam as suas rodas muito mais leves e resistentes do que

as rodas convencionais.

Para colocar as rodas na estrutura da sua cadeira, basta posicioná-la junto

ao eixo, pressionar o botão central e empurrar até o final. 

Estrutura

A estrutura da sua Lite X é de alumínio, leve e resistente, para dar mais fluidez

ao seu dia a dia, sem precisar fazer grandes esforços na hora de movimentar

a cadeira. 

Ao abri-la você deve fixar o apoio para os pés. Para isso, basta baixar o apoio que 

está levantado e encaixar na outra extremidade. Você verá um pino que encaixa

suavemente em um orifício do outro lado. 

Encosto Hummel

Em uma caixa separada, você recebeu o seu Encosto Hummel! 

Ele é taltaltal. 

Você deve encaixar o seu encosto na parte traseira, fixando-o nas presilhas 

de metal que ali se encontram. Você verá também 1 pino em cada lado das 

presilhas, coloque o pino de segurança também para evitar que o encosto

se desencaixe no manuseio. 

Ao montar o encosto na sua cadeira, ela estará firme e rígida, pronta

para topar qualquer parada! 



Regulagens
Agora que a sua Lite X está montada, vamos as principais regulagens 

para que ela fique perfeita para você!

Tensor do Assento

Note que a estrutura do assento possui um fechamento em velcro de alta

fixação. Ajuste para que ao abrir a cadeira, o assento fique bem esticadinho. 

Isso dará firmeza à sua cadeira e a você.

Rodinhas reguláveis

Você viu que nas rodinhas dianteiras, existe uma base com 4 furinhos? 

Pois então, aquela base é o que define a altura das suas rodinhas dianteiras.

Escolha a melhor posição para você, faça testes, troque de posição se 

for preciso. O importante é ficar confortável e seguro para o seu uso. 

Eixo traseiro

Agora é a hora de regular o eixo traseiro, para isso

você 

deve

parara parara parara

Eixo gravitacional

O eixo gravitacional é super fácil para regular, porém se for mal regulado, ele

pode danificar sua cadeira em pouco tempo, além de causar quedas ou lesões. 

Para a regulagem do eixo gravitacional, sugerimos que peça ajuda ao profissional

que lhe entregou a cadeira, ou que lhe presta assistência. 



Agora sua Lite X está pronta
para te acompanhar. 

Qualquer dúvida, entre em contato com a gente! 

051 99223 0231 @ortobras /ortobras
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