ANDADORES DE APOIO ANTERIOR MODELOS Y1FS, Y2FS, Y3FS, E Y4FS
(1/11/2012)

Este é o Manual do Usuário para os
Andadores de Apoio Anterior com Apoio
para Antebraço Modelos Y1FS, Y2FS, Y3FS
e Y4FS. Todas as pessoas que montam,
ajustam ou utilizam o andador, devem,
primeiramente, ler todas as instruções
contidas neste manual. Leia este manual
cuidadosamente antes de utilizar o
produto e guarde-o para referências
futuras.
USO
Estes andadores foram projetados
para usuários que suportam o peso sobre
as pernas e dar passos, mas que não tem
força suficiente nos membros superiores
para
utilizar
os
andadores
convencionais.
Esses andadores são projetados
para usuários que têm necessidade de
apoiar os ombros e antebraço para manter
o alinhamento do tronco para caminhar.
O Apoio para Antebraço ajuda manter a
extensão toráxica (postura do tronco),
permitindo a sustentação do peso sobre
os antebraços com os cotovelos alinhados
com os ombros.
Esses
andadores
podem
ser
utilizados
por
usuários
com
lesão
cerebral traumática, ataxia, acidente
vascular cerebral, ou outros tipos de
lesão cerebral.
IDENTIFICAÇÃO DO ANDADOR E LIMITES DE
TAMANHO E PESO
O número do andador pode ser
encontrado na etiqueta amarela/laranja
localizada na “perna” do andador.
O quadro a seguir mostra os
limites de tamanho e peso dos andadores,
como segue:
A = Ajuste de altura, em inches, do chão
ao topo da almofada do peito/tronco.
Esta medida deve corresponder à altura
do chão ao mamilo do usuário.
B = Ajuste de altura, em centímetros.

C = Limite máximo de peso, em libras.
D = Limite máximo de peso, em quilos.
MODELO
Y1FS
Y2FS
Y3FS
Y4FS

A
(ins.)
18-23
21.5 - 30
28 - 39
37 - 45

B
(cms.)
46-58
55 - 76
71 - 99
94 - 114

C
D
(lbs.) (kgs.)
85
39
85
39
130
60
180
82

ABRIR
Para abrir o andador, puxe as
pernas dianteiras e traseiras em direção
oposta até o pino de segurança de cada
perna travar.
FECHAR
Para fechar o andador, aperte o
pino de segurança, e empurre as pernas
traseiras em direção às dianteiras.
Inclinar o andador para frente pode ser
útil neste momento.
INSTALAÇÃO DAS `PERNAS´
Para instalar:
1. As pernas dianteiras tem as rodas
maiores. Coloque a perna dianteira com
etiqueta laranja do lado esquerdo da
estrutura. Coloque a outra perna no lado
direito da estrutura.
2. As pernas traseiras tem as rodas
menores. Coloque a perna com etiqueta
laranja na parte traseira da estrutura,
do lado esquerdo. Coloque a outra perna
na parte traseira da estrutura do lado
direito.
AJUSTE DA ALTURA
Para ajustar a altura final do
andador, aperte o pino de segurança (uma
perna de cada vez) e deslize a extensão
da perna pra cima ou para baixo,
conforme a necessidade.
Após instalar as pernas ou ajustar
a altura do andador, sempre faça a
seguinte checagem:

1. As
quatro
pernas
devem
estar
ajustadas na mesma altura.
2. Os pinos devem estar totalmente
sobressalentes aos furos.
3. As rodas devem estar posicionadas na
parte externa do andador.
4. O mecanismo de trava das rodas
traseiras deve evitar que o andador role
para trás.
AJUSTE DA LARGURA DAS ALMOFADAS LATERAIS
Para ajustar a largura entre as
almofadas laterais:
1. Solte os quatro parafusos “C” (dois
parafusos de cada lado) que seguram as
almofadas.
2. Ajuste a largura entre as almofadas.
3. Aperte os parafusos “C”.
AJUSTE DO ÂNGULO DA ALMOFADA
A almofada do peito foi projetada
para dar suporte e alinhar o tronco numa
posição
ligeiramente
inclinada
para
frente, o que pode facilitar a troca de
passos.
Para ajustar o ângulo na posição
inclinada para frente:
1. Solte os parafusos “D” (Um parafuso
em cada lado da barra de alumínio.
Somente um está sendo mostrado no
diagrama).
2. Ajuste o ângulo da almofada.
3. Aperte os parafusos “D” para manter o
ângulo desejado.
AJUSTE
DA
LARGURA
DA
ALMOFADA
DO
ANTEBRAÇO
Para ajustar a largura da almofada
do Apoio para Antebraço:
1. Solte os parafusos “E” (dois em cada
almofada).
2. Ajuste cada almofada para dentro ou
para conforme a necessidade.
3. Reaperte os parafusos “E”.
INSTALAÇÃO E AJUSTE DAS MANOPLAS
Em alguns modelos, as manoplas são
embaladas separadamente. Para instalar e
ajustar as manoplas:
1. Identifique e remova os parafusos “F”
(dois de cada lado) da estrutura.
2. Para instalar, alinhe a manopla como
mostrado a seguir, com os furos para
baixo.
3. Para ajustar, mova a manopla para
frente
ou
para
trás,
conforme
a

necessidade. O posicionamento da maopla
ajuda a alinhar os ombros e braços do
usuário.
4. Reinstale e aperte os parafusos “F”.
ÂNGULO DA MANOPLA E AJUSTE DA ALTURA
Para ajustar o ângulo da manopla,
somente para o modelo Y1FS, e altura em
relação a almofada:
1. Solte a porca “G” (uma de cada lado).
2. Reposicione a manopla. (O modelo Y1FS
tem dois orifícios no ponto G. A manopla
pode
ser
posicionada
em
qualquer
orifício para alterar a altura em
relação a almofada.
3. Reaperte a porca “G”.
BLOQUEAR
E
DESBLOQUEAR
AS
RODAS
GIRATÓRIAS
Para
permitir
que
as
rodas
dianteiras girem:
1. Identifique a trava giratória “H”
localizada na borda interna de cada roda
dianteira.
2. Gire cada trava giratória ao redor e
para baixo até que fique apoiada ao eixo
do parafuso.
Para evitar que as rodas girem:
1. Posicione a roda para frente.
2. Gire cada trava giratória “H” ao
redor
e
para
cima
até
encaixar
completamente na ranhura que se encontra
na placa superior da roda.
AJUSTE
DO
ALINHAMENTO
DAS
RODAS
GIRATÓRIAS
Para ajustar o alinhamento das
rodas giratórias:
1. Bloqueie os rodizios giratórios na
posição para frente (conforme descrito
acima).
2. Use uma chave de 1/2” para afrouxar o
menor parafuso que se encontra na placa
de cima de cada roda da frente.
3. Posicione
o
rodízio
na
direção
desejada.
4. Aperte bem o parafuso.
AJUSTE DAS RODAS TRASEIRAS
Ajuste o alinhamento e nivelamento
das rodas traseiras como segue:
1. Se a cabeça do parafuso, localizado
na parte exterior da roda, estiver
coberta, remova a capa. Para fazer isso,
insira a ponta de uma chave de fenda
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logo abaixo da tampa de plástico e com
cuidado levante-a. Desta forma, a cabeça
do parafuso estará visível.
2. Segure
a
cabeça
do
parafuso
localizado na parte externa para que ela
não gire.
3. Solte a porca que está localizada no
lado oposto da perna.
4. Ajuste
o
alinhamento
conforme
desejado.
5. Mova a roda para cima ou para baixo
para nivelar o andador.
6. Segure
a
cabeça
do
parafuso
localizado na parte externa para que ela
não gire.
7. Identifique a porca localizada no
lado oposto. Aperte firmemente a porca
em direção ao tubo da perna.
CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Inspecione o andador regularmente.
Aperte as porcas e parafusos quando
necessário.
Se
o
produto
precisar
de
assistência
técnica
ou
peças
de
reposição, contate a Kaye Products, Inc.
ou o Distribuidor de quem você comprou o
produto.
Se for encontrado um problema que
possa impactar no funcionamento do
andador, cesse o uso imediatamente e
contate seu Distribuidor/Kaye Products,
Inc.
As
rodas
e
pontas
de
apoio
sofrerão desgaste natural e devem ser
substituídos quando necessário.
A trava da roda traseira sofrerá
desgaste e deverá ser substituída quando
necessário para manter sua função de
bloqueio da roda em um sentido único.
Se o seu andador tiver rodas
traseiras silenciosas de sentido único,
evite entrar em contato com areia, sal e
água salgada.
Use
água
e,
se
necessário, sabão/detergente para limpar
o andador. Evite
qualquer
movimento
brusco
indevido
enquanto
utilizar,
guardar ou transportar o andador.

MANUTENÇÃO
não
são
cobertos
pela
garantia.
A Kaye Products, Inc. não fornece
nenhuma outra garantia, expressa ou
implícita, e não garante que o produto
seja
adequado
para
propósitos
específicos. O comprador, proprietário e
usuário assumem todos os riscos de danos
pessoais atrelados ao uso do produto.
CUIDADOS/PRECAUÇÕES
1. Não deve ser utilizado por idosos.
2. Cada
vez
que
abrir
o
andador,
certifique-se que os pinos de ajuste de
altura
estão
completamente
sobressalentes aos orifícios.
3. Não utilize o andador com peças
quebradas ou danificadas.
4. Não utilize o andador em escadas,
encostas íngremes ou rampas.
5. Não exceda os limites de peso e
altura especificados.
6. Não faça alterações no produto ou
utilize
de
formas
diferentes
das
descritas neste manual.
7. Nunca deixe a criança sem supervisão.
8. Sempre
disponha
de
supervisão
qualificada.
DÚVIDAS?
Se você tiver qualquer dúvida, por
favor
entre
em
contato
com
seu
Distribuidor/ Kaye Products, Inc.

GARANTIA LIMITADA
Se algum item apresentar defeito
dentro de dois anos após a data de
compra,
nós
forneceremos
peças
de
reposição para que o defeito seja
corrigido/eliminado.
O
desgaste
dos
itens
relacionados
em
CUIDADOS
E
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