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A cadeira Leckey BeMe foi concebida 
para suportar o posicionamento 
da postura sem comprometer o 
desempenho e mobilidade. Este 
manual descreve como utilizar todas 
as funções rápida e facilmente e com 
toda a segurança. As instruções de 
segurança e manutenção garantirão 
que irá tirar o máximo partido deste 
produto durante muito tempo.
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SECÇÃO 01:  
UTILIZAÇÃO PREVISTA
A cadeira Leckey BeMe pode ser utilizada 
com uma diversidade de bases de 
mobilidade descritas abaixo. A cadeira 
Leckey BeMe é uma cadeira que serve 
de suporte à postura e que foi criada 
para crianças com incapacidades, para 
ser utilizada em casa, na escola ou no 
exterior (no caso da utilização da base para 
exteriores).

A cadeira Leckey BeMe está disponível em 
3 tamanhos:

• O núcleo de assento é adequado para 
crianças com um peso máximo de 35 kg

• O núcleo de assento médio é 
adequado para crianças com um peso 
máximo de 50 kg

• O núcleo de assento grande é 
adequado para crianças com um peso 
máximo de 70 kg

• O encosto pequeno é adequado para 
crianças com um peso máximo de 35 kg

• O encosto médio é adequado para 
crianças com um peso máximo de 50 
kg

• O encosto grande é adequado para 
crianças com um peso máximo de 70 kg

• O Chassis “High-Low” pequeno é 
adequado para crianças com um peso 
máximo de 35 kg

• O Chassis “High-Low” médio é 
adequado para crianças com um peso 
máximo de 50 kg

• O Chassis “High-Low” grande é 
adequado para crianças com um peso 
máximo de 70 kg

 
Informações sobre segurança 
- 

  
O peso máximo do utilizador do 
sistema deverá ser o menor de

• Núcleo do assento

• Encosto 

• Chassis

Consulte a secção 8 Precauções e 
contraindicações para mais informações.

A cadeira é modular e pode ser usada com 
chassis para interiores ou exteriores. O 
chassis “High-Low” foi concebido para ser 
usado com a cadeira Leckey BeMe e está 
disponível em versão para exteriores e só 
para interiores. A versão para exteriores 
pode ser usada no exterior desde que a 
superfície do chão seja nivelada. 
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Leckey BeMe Opções das bases de mobilidade Interface necessária

Pequena

Sunrise Medical Zippie Iris 150-1760

Sunrise Medical Quickie Iris 150-1760

Sunrise Medical Quickie SR45 150-1760

Sunrise Medical Q300M (incluindo Mini) 150-1771

Médio

Sunrise Medical Zippie Iris 150-2760

Sunrise Medical Quickie Iris 150-2760

Sunrise Medical Quickie SR45 150-2760

Sunrise Medical Q300M (incluindo Mini) 150-2771

Sunrise Medical Q400 150-2771

Grande

Sunrise Medical Quickie Iris 150-3760

Sunrise Medical Quickie SR45 150-3760

Sunrise Medical Q300M (incluindo Mini) 150-3771

Sunrise Medical Q400 150-3771

Indicações para utilização

A BeMe é uma cadeira modular concebida para crianças com vários tipos de incapacidades 
que afetam a capacidade para conseguirem sentar-se sem ajuda e sem qualquer tipo 
de apoio externo à sua postura. Está indicada para ser usada principalmente em casa, na 
escola e espaços exteriores, se usada com uma base de mobilidade. Está disponível em três 
tamanhos; para utilizadores com peso máximo de 35 kg, 50 kg, e 70 kg, respetivamente. 

O suporte de postura configurável da cadeira BeMe está indicado para crianças com 
necessidades de postura médias a complexas (GMFCS III-V).

Pode consultar todas as informações no website da Leckey em www.leckey.com

A cadeira Leckey BeMe pode ser utilizada com uma diversidade de bases de mobilidade 
descritas abaixo.
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SECÇÃO 02:  
CERTIFICAÇÃO

SECÇÃO 03:  
AVISOS E PRECAUÇÕES

A cadeira Leckey BeMe está classificada 
como dispositivo médico de classe I 
segundo os regulamentos da UE e do 
Reino Unido. Como fabricante, a James 
Leckey Design Ltd, declara que este 
produto está em conformidade com 
o Regulamento (2017/745) Relativo aos 
Dispositivos Médicos, Regulamento 
relativo aos Dispositivos Médicos do Reino 
Unido (2002), e EN 12182:2012 Produtos de 
apoio para pessoas com incapacidades, 
requisitos gerais e métodos de teste.

Notificação para o utilizador e/ou 
paciente: Qualquer acidente grave 
ocorrido relacionado com o equipamento 
deve ser comunicado ao fabricante e 
às autoridades competentes do estado 
membro no qual o utilizador e/ou 
paciente reside.

Nota: O não cumprimento destas instruções 
pode causar o risco de lesões físicas, de 
danos neste produto ou criar um risco para 
o ambiente!

• Aviso para risco de tombamento: A 
utilização do chassis “High-Low” e da 
cadeira nas posições mais extremas 
irá reduzir a sua estabilidade. Quando 
utilizar o chassis “High-Low”, utilize 
apenas o assento na altura máxima 
e/ou reclinação máxima em chão 
nivelado (inclinação inferior a 2 
graus). Quando conduzir a cadeira 
em inclinações/rampas (até 10 graus), 
certifique-se de que o encosto da 
cadeira está na vertical e que a altura 
da cadeira é a mais baixa.

• Aviso para risco de entalamento de 
dedos: Tenha cuidado para não entalar 
os dedos do operador ou Da criança 
no chão quando levantar e baixar o 
mecanismo do chassis elétrico “High-
Low”.

• Aviso para a segurança do ocupante: 
Certifique-se de que, quando utilizar 
o cinto de 2 pontos, a cinta é enfiada 
através da ranhura no núcleo do 
assento acima do trinco de came. 

• Aviso para a segurança do ocupante: 
Antes de mover o assento ou afastar-
se da cadeira parada, certifique-se de 
que todos os arneses do ocupante e, 
especialmente, os cintos pélvicos estão 
apertados e ajustados para prender 
firmemente o ocupante em segurança.
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• Aviso para a segurança do ocupante: 
O encosto dinâmico deverá estar 
regulado para “firm” (firme) quando 
utilizar a cadeira BeMe como meio de 
transporte. 

• Cuidado para risco de entalamento 
de dedos: Tenha cuidado quando 
montar ou ajustar a posição dos 
componentes da cadeira para não 
entalar os seus dedos como quando 
posicionar os componentes da cadeira 
e apertar as peças de montagem.

• Inspeções diárias de cuidados: 
A cadeira deve ser inspecionada 
diariamente antes de qualquer 
utilização para garantir que todas 
as correias e elementos do assento 
estão firmemente presos ao assento 
e chassis. Antes de utilizar, verifique 
também o cabo de carregamento 
da bateria quanto a sinais de dano. 
Consulte a Secção 11 para informações 
sobre verificações.

• Cuidado Risco de queda com o 
chassis elétrico: Antes de mover a 
cadeira, certifique-se de que a ligação 
de carregamento da bateria para 
o chassis elétrico foi desligada do 
sistemas da cadeira.

• Cuidados de limpeza: Limpe 
periodicamente a cadeira para 
evitar a acumulação de sujidade nos 
componentes do assento e no chassis. 
A sujidade acumulada pode desgastar 
prematuramente as almofadas 
da cadeira e facilitar a corrosão 
do chassis. Utilize exclusivamente 
produtos de limpeza domésticos não 
abrasivos e panos húmidos, não utilize 
água corrente no forro enquanto este 
ainda estiver na cadeira. Consulte a 
secção 10.

• Cuidado com limpeza com máquinas 
de lavar de alta pressão / mangueiras: 
Não utilize mangueiras ou máquinas 
de lavar de alta pressão para limpar os 
componentes da estrutura, já que o 
sistema de elevação elétrico da cadeira 
não tem proteção contra água corrente 
e pode ficar danificado com a entrada 
de água. Consulte a secção 10. 

• Cuidado Manutenção/reparação de 
componentes eletrónicos do chassis 
“High-Low”: O conjunto elétrico de 
elevação do chassis “High-Low” não 
contém componentes que requeiram 
manutenção/reparação por parte do 
utilizador. A manutenção e reparação 
só deve ser efetuada por pessoal 
autorizado da Leckey.

• Cuidados de eliminação: Elimine 
a cadeira exclusivamente numa 
instalação comunitária de eliminação 
de resíduos e certifique-se de que 
os componentes elétricos foram 
removidos para serem eliminados  
em separado.

• Cuidado quando começar utilizar: 
Quando retirar a cadeira do espaço 
de arrumação, deixe-a atingir primeiro 
a temperatura ambiente durante as 
primeiras 2 horas. Limpe qualquer 
humidade condensada no produto.
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SECÇÃO 04:  
TERMOS DA GARANTIA

SECÇÃO 4.1:  
INFORMAÇÃO 
ADICIONAL SOBRE A 
GARANTIAA garantia aplica-se apenas quando o 

produto for utilizado de acordo com 
as condições especificadas e para o 
propósito pretendido, respeitando todas 
as recomendações do fabricante (consulte 
também os termos gerais de vendas, 
entrega e pagamento no nosso website 
(https://www.leckey.com/terms-and-
conditions-of-sale). 

Todos os produtos e componentes 
fabricados pela Leckey têm uma garantia 
de três anos.

Os produtos fornecidos pela Sunrise 
Medical Pty Ltd na Austrália são 
acompanhados por uma garantia da 
Sunrise Medical que não pode ser excluída 
pela Lei do Consumidor da Austrália. Tem 
direito a substituição ou reembolso em 
caso de avaria grave e por compensação 
por quaisquer outros prejuízos ou danos 
razoáveis previsíveis. Também tem 
direito à reparação ou substituição dos 
produtos caso a qualidade dos mesmos 
não seja aceitável e caso a avaria não seja 
considerada avaria grave. Os benefícios 
que a garantia lhe oferece são para além 
dos restantes direitos e soluções segundo 
a lei em relação aos produtos aos quais a 
garantia se refere.
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SECÇÃO 6:  
REGISTO DE 
EXPERIÊNCIA COM O 
PRODUTO 
(Pais, professores e cuidadores) 

O seu produto da Leckey é um dispositivo 
médico de Classe 1 prescrito e a Leckey 
recomenda que os pais, professores e 
cuidadores que utilizam o equipamento 
devam familiarizar-se com as seguintes 
secções deste manual de utilizador com a 
ajuda de um técnico competente: 

• SECÇÃO 7 Informação sobre segurança

• SECÇÃO 9 Ajustamentos frequentes 
para utilização diária 

• SECÇÃO 10 Limpeza e manutenção 

• SECÇÃO 11 Inspeção diária do produto 

A Leckey recomenda que seja criado um 
registo escrito de todas as pessoas que 
receberam instruções sobre a utilização 
correta deste produto.

SECÇÃO 5:  
REGISTO DO 
HISTÓRICO DO 
PRODUTO 
O seu produto da Leckey é um dispositivo 
médico e só deve ser prescrito, 
configurado e reatribuído por um técnico 
competente com a devida experiência 
na utilização deste produto. A Leckey 
recomenda que seja criado um registo 
escrito com todos os detalhes sobre todas 
as configurações, inspeções de reatribuição 
e inspeções anuais deste produto.
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SECÇÃO 7:  
INFORMAÇÕES SOBRE 
SEGURANÇA
7.1  Leia sempre as instruções 

completamente antes de utilizar. 

7.2  Para melhorar a segurança, 
recomendamos que, enquanto 
utilizarem o equipamento da Lackey, os 
utilizadores não devem ficar sozinhos. 

7.3  Utilize apenas componentes aprovados 
pela Leckey com o seu produto. Nunca 
modifique o produto de qualquer 
forma. Se não respeitar as instruções, 
poderá colocar o utilizador ou cuidador 
em risco e a garantia do produto será 
considerada inválida. 

7.4  Em caso de dúvida quanto à utilização 
contínua do seu produto da Leckey 
em segurança, ou em caso de falha 
de qualquer peça, não utilize mais o 
produto e contacte, assim que possível 
o seu fornecedor local. 

7.5  Efetue todos os ajustamentos de 
posição e certifique-se de estão 
firmemente presos antes de o 
utilizador utilizar o produto. Para alguns 
ajustamentos poderá ser necessário 
utilizar uma ferramenta, que é fornecida 
com cada produto. Mantenha todas 
as ferramentas fora do alcance das 
crianças. 

7.6  Quando sentar o utilizador na cadeira, 
por efeitos de posição do utilizador e 
de segurança, prenda sempre primeiro 
o cinto pélvico. 

7.7  Quando o produto estiver estacionário, 
certifique-se de que todas as rodas 
giratórias estão bloqueadas e viradas 
para o lado oposto da base, já que 
permite melhorar a estabilidade 
do produto. Isto é especialmente 
importante quando o componente de 
inclinação no espaço ou reclinação for 
utilizado. 

7.8  Quando a cadeira for utilizada num 
chassis “High-Low”, certifique-se de 
que o pedal de ajustamento da altura 
e a alavanca de inclinação no espaço 
estão bloqueados e que não podem ser 
ajustamento acidentalmente por outras 
crianças. 

7.9  Quando as cadeiras Leckey forem 
utilizadas com chassis “High-Low”, não 
recomendamos que os utilizadores 
conduzam sobre superfícies irregulares 
enquanto sentados no equipamento. 
Devem ser tomados todos os devidos 
cuidados e precauções quando o 
utilizador se levantar ou sentar na 
cadeira. 

7.10  Utilize apenas a pega para empurrar 
para conduzir e mover a cadeira entre 
áreas. Nunca utilize o tabuleiro ou apoio 
da cabeça para este efeito. 

7.11  O produto contém componentes que 
podem constituir risco de asfixia para 
crianças pequenas. Verifique sempre 
se os botões e parafusos de fixação 
ao alcance da criança estão sempre 
apertados e fixos. 

7.12  Os produtos da Leckey estão em 
conformidade com as normas de 
segurança contra incêndios de acordo 
com EN12182. No entanto, o produto 
contém componentes de plástico 
pelo que deve ser mantido afastado 
de todas as fontes diretas de calor 
incluindo chamas desprotegidas, 
cigarros, e aquecedores a gás.
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7.13  Não coloque no tabuleiro objetos com 
temperatura superior a 40 ºC. 

7.14  O produto foi concebido para ser 
utilizado em interiores e quando não for 
utilizado deve ser guardado num local 
seco, não afetado por temperaturas 
extremas. Os limites seguros de 
temperatura de funcionamento do 
produto são +5 e +40 graus Celsius.

7.15  Verifique sempre se os botões de 
plástico na pega para empurrar estão 
firmemente apertados antes de mover 
a unidade da cadeira e que a pega para 
empurrar está presa ao chassis pelos 
dois parafusos com cabeça de botão.

7.16  Antes de utilizar a cadeira, verifique 
sempre se o núcleo do assento está 
completamente encaixado no chassis. 
Se o núcleo do assento não estiver 
corretamente encaixado na unidade 
da cadeira, poderá soltar-se e poderá 
causar ferimentos graves na criança ou 
cuidador.

7.17  Tenha sempre em conta o espaço 
inferior do tabuleiro onde a criança 
pode enfiar os seus dedos entre o 
suporte de metal e a base do tabuleiro 
de plástico.

7.18  O peso máximo do utilizador do 
sistema deverá ser o mais baixo do 
assento, encosto e chassis.

7.19  Certifique-se sempre que, quando 
utiliza o mecanismo de inclinação no 
espaço, segura no guiador ou que 
prende o assento para não se mover 
abruptamente quando for ativado.

Leckey BeMe – Teste de colisão 

A cadeira Leckey BeMe foi testada para 
colisões e aprovada para utilização 
em veículos e cumpre os requisitos de 
ISO16840 parte 4. Para mais informações, 
contacte a nossa Equipa de Assistência ao 
Cliente. Foi testada na sua configuração 
completa, numa base substituta, com um 
suporte de cabeça Leckey equipado. 

Se a cadeira Leckey BeMe for utilizada num 
veículo, devem ser tomadas as seguintes 
medidas: 

• A cadeira Leckey BeMe deve ser 
instalada virada para a frente.

• Deve ser utilizada em conjunto com 
um sistema de retenção e suporte 
para a cabeça Unwin, que devem estar 
sempre na posição correta, durante o 
transporte. 

Importante 

Estes detalhes do teste de colisão referem-
se apenas à cadeira Leckey BeMe e à placa 
de interface. Se utilizar a cadeira Leckey 
BeMe com uma base de mobilidade, 
consulte o manual de instruções do 
fabricante da cadeira de rodas para mais 
informações sobre o teste de colisão.

COMBINAÇÕES DO DISPOSITIVO MÉDICO

Poderá ser possível combinar a cadeira 
Leckey BeMe com um ou mais dispositivo 
médico ou outros produtos. As informações 
sobre as combinações possíveis podem ser 
consultadas na www.leckey.com. Todas as 
combinações apresentadas foram validadas 
de acordo com os Requisitos Gerais de 
Segurança e Desempenho, secção 14.1 
do Regulamento de Dispositivos Médicos 
2017/745.

As orientações relativas às combinações, 
como montagem, podem ser consultadas 
em www.leckey.com
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SECÇÃO 8:  
PRECAUÇÕES E 
CONTRAINDICAÇÕES 
Precauções

• Deformações fixas da medula, como 
escoliose ou cifose

• Contraturas musculares graves

• Assimetria muscular ou óssea grave, 
incluindo deslocação da anca

• Estado progressivo e de atrofia 
muscular

• Elevado risco ou histórico recente de 
fraturas ósseas

• Elevado risco de pressão associada a 
lesões ou feridas abertas

• Padrões de movimentos fortes e 
descontrolados

• Crises de epilepsia insuficientemente 
controladas

• Crianças dependentes da utilização de 
gastrostomia endoscópica percutânea

• Instabilidade médica, incluindo funções 
cardiovasculares ou respiratórias 
comprometidas

• Dependente de equipamento de 
suporte de vida de terceiros, com 
garrafas de oxigénio

• Dificuldades significativas de 
aprendizagem e/ou problemas de 
comportamento

Contra-indicações 

Não existem contraindicações associadas 
ao Leckey BeMe.

Todas as precauções e contraindicações 
são prescritas à responsabilidade do 
médico que as prescreve. A Leckey 
recomenda que um médico experiente e 
com a devida formação esteja presente 
durante a avaliação inicial, preparação, 
configurações e reatribuições para 
minimizar o risco. 
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SECÇÃO 9:  
AJUSTAMENTOS 
FREQUENTES PARA 
UTILIZAÇÃO DIÁRIA 
(Terapeutas/cuidadores/pais) 

Uma pessoa técnica e clinicamente 
competente, treinada na utilização do 
produto, deverá explicar aos pais e 
cuidadores as verificações de segurança 
na Secção 7. A Leckey recomenda que seja 
criado um registo escrito de todos os pais e 
cuidadores que receberam instruções sobre 
a utilização deste produto.

SECÇÃO 9.1:  
SENTAR E LEVANTAR A 
CRIANÇA NA CADEIRA
Antes de sentar a criança na cadeira, 
realize a inspeção diária do produto, como 
descrito na secção 11 deste manual de 
utilizador. 

Ajuste o ângulo da cadeira até atingir 
uma posição confortável para facilitar a 
transferência. Bloqueie todas as rodas 
giratórias, certificando-se de que estão 
viradas para fora, para maximizar a 
estabilidade do produto. 

Se a cadeira estiver equipada com peças 
laterais articuladas para o peito, arnês para 
o peito ou peças laterais circundantes 
flexíveis, afaste-as primeiro (consulte a 
secção 9.2) 

Abra o cinto pélvico ou o suporte pélvico 
no meio, abra o lado de Velcro do suporte 
pélvico e deixe que o arnês se abra para 
facilitar a transferência. Por fim, se a cadeira 
estiver equipada com sandálias, abra as 
correias. Agora está pronto para transferir 
ou içar a criança para a cadeira.

O cinto pélvico e o suporte pélvico são 
apertados com a fivela intermédia e o lado 
de Velcro (no caso do suporte pélvico). 
Certifique-se sempre que o gancho está 
firmemente fechado quando o utilizador 
estiver sentado na cadeira. 
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SECÇÃO 9.2: MOVER 
AS PARTES LATERAIS 
ARTICULADAS

Para facilitar a transferência, a capa lateral 
envolvente flexível pode ser puxada 
temporariamente para fora e presa sob as 
correias elásticas.

Para mover as partes laterais articuladas, 

puxe o pino  apresentado na 
imagem abaixo. 

SECÇÃO 9.3:  
PRENDER, DESPRENDER 
E AJUSTAR O CINTO DE 
4 PONTOS
Para prender o cinto de 4 pontos, passe a 
cinta cinzenta através da ranhura superior 
no molde do assento , e depois pela 
fivela de came . Passe a cinta preta 
através da fivela de came à frente . Puxe 
a cinta até esticar e feche as fivelas de 
came. Certifique-se de que o cinto está 
orientado com a parte almofadada virada 
para a criança.
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Para desprender o cinto de 4 pontos, efetue 
o procedimento pela ordem inversa.

Feche a fivela , na parte da frente para 
prender o utilizador.

Prenda sempre primeiro o 
cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

Informações sobre 
segurança: Deve garantir 
que que, quando utilizar o 

cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada 
Na ranhura no núcleo do assento (e 
não sobre o mesmo). Isto também é 
recomendado quando utilizar o cinto 
de 4 pontos.
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SECÇÃO 9.4:  
PRENDER, DESPRENDER 
E AJUSTAR O CINTO DE 
2 PONTOS
Para prender o cinto de 2 pontos, passe a 
cinta cinzenta através da ranhura superior 
no molde do assento , e depois pela 
fivela de came . Puxe a cinta até esticar 
e feche as fivelas de came. Certifique-se 
de que o cinto está orientado com a parte 
almofadada virada para a criança.

Para desprender o cinto de 2 pontos, 
inverta o procedimento.

Feche a fivela , na parte da frente 
para prender o utilizador.

Prenda sempre primeiro o 
cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

Informações sobre 
segurança: Deve garantir 
que que, quando utilizar o 

cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada 
Na ranhura no núcleo do assento (e 
não sobre o mesmo). Isto também é 
recomendado quando utilizar o cinto 
de 4 pontos.
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SECÇÃO 9.5:  
AJUSTAR SUPORTE 
PÉLVICO 

SECÇÃO 9.6:  
AJUSTAR ALTURA DO 
CHASSIS – 
MOLA A GÁS

Para conforto do utilizador e manter a 
estabilidade pélvica, o suporte pélvico 
pode ser apertado ou desapertado com a 
cinta cinzenta à frente 1 , ou as peças de 
bloqueio desdobráveis no lado 2 .

Para segurança, o pedal de ajustamento 
da altura do chassis deve ser bloqueado 
com o pino , no lado direito do pedal. 
Para desbloquear, puxe o pino para fora e 
rode 90 graus. Deste modo, pode acionar 
o pedal. 

Pode efetuar este ajustamento com a 
criança sentada na cadeira. Para ajustar a 
altura do chassis “High-Low”, pressione a 
alavanca de pé , na parte traseira do 
chassis enquanto segura na pega para 
empurrar. . Depois de retirar o seu pé 
do pedal, o assento fica fixado na altura 
pretendida. 

Deverá repor o pino de segurança depois 
de utilizar a função “High-Low”.

1

2
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SECÇÃO 9.7:  
AJUSTAR ALTURA DO 
CHASSIS – SISTEMA 
HIDRÁULICO 
(BOMBA)
Para levantar a cadeira, pressiona o pedal 
de pé várias vezes até atingir a altura 
pretendida (a cadeira sob cada vez que 
pressiona). Para baixar a cadeira, coloque o 
seu pé sob o pedal e levante com cuidado 
o pedal (a cadeira começa a descer 
automaticamente).

SECÇÃO 9.8:  
AJUSTAR ALTURA DO 
CHASSIS – SISTEMA 
ELÉTRICO
O chassis elétrico pode ser facilmente 
ajustado com o comando manual e a altura 
pode ser facilmente ajustada mesmo com 
o utilizador sentado na cadeira. O chassis 
pode ser levantado e baixado, e demora 
normalmente 17 segundos a percorrer a 
distância total (260 mm). 
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Depois de utilizar o comando manual, 
guarde-o SEMPRE no chassis como ilustrado 

:

Antes de utilizar o produto pela primeira 
vez, recomenda-se que a bateria seja 
carregada totalmente durante 12 horas. Para 
carregar, ligue o carregador (fornecido) no 
lado da bateria , e ligue-o a uma tomada 
CA de parede. O carregador acende uma 
luz para indicar o seu estado

• Verde: Ligado à corrente; 

• Amarelo: Carregamento:

• De novo verde: quando a bateria 
estiver completamente carregada. 

Quando a bateria estiver carregada, 
desligue o carregador da tomada CA 
de parede, retire a ficha do adaptador e 
desligue o cabo da bateria. Não se esqueça 
de desligar o carregador da bateria antes 
de mover a cadeira. Deverá carregar a 
bateria até ao máximo, todos os dias, 
durante aproximadamente uma hora. O 
ajustamento elétrico da altura da cadeira 
pode ser efetuado mesmo com a bateria 
em carregamento.

Antes de utilizar a cadeira, certifique-se de 
que o cabo para o comando manual não 
está preso ou enrolado em qualquer parte 
do chassis.

Quando utilizar a cadeira, certifique-se de 
que ninguém ao nível do chão fica com 
os dedos presos no braço de elevação do 
assento.

Não se esqueça de desligar o carregador 
da bateria antes de mover a cadeira.

Ciclo de operação da bateria: 2 minutos 
de operação em 20 minutos (ou seja, 
deixe a bateria arrefecer durante 18 
minutos, se acionar os sistemas do assento 
continuamente durante 2 minutos). 

As peças elétricas estão classificadas como 
IP51 e não são impermeáveis. Limpe apenas 
com um pano húmido e não lave com água 
corrente porque pode molhar as ligações 
elétricas.

Quando retirar o produto de uma sala de 
arrumação fria, e antes de utilizar, espere 
2 horas para deixar o produto atingir a 
temperatura ambiente e limpe-o para 
remover qualquer humidade condensada.
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Aviso: Utilize apenas a função 
de inclinação no espaço em 
chão nivelado. Se utilizar a 
inclinação no espaço com 
a cadeira em posição alta, 
existe o risco do sistema do 
assento ficar instável quando 
estacionado numa superfície 
inclinada. A inclinação no 
espaço pode ser ajustada 
com o utilizador sentado 
na cadeira. Antes de ajustar 
o ângulo de inclinação no 
espaço, certifique-se sempre 
que o cinto pélvico está preso 
para evitar que o utilizador 
escorregue para a frente 
na cadeira.

SECÇÃO 9.9:  
INCLINAÇÃO NO 
ESPAÇO – CHASSIS 
“HIGH-LOW” PEQUENO

Mantenha sempre a alavanca de inclinação 
no espaço na posição de bloqueio para 
evitar acioná-la acidentalmente, o que 
poderá causar o movimento abrupto da 
cadeira e, possivelmente, causar ferimentos 
na criança.

Utilize as pegas de empurrar quando 
acionar a função de inclinação no espaço.

Consulte sempre o seu terapeuta para 
determinar se a utilização desta função 
não causa qualquer obstrução das vias 
respiratórias da criança.

Para desbloquear a função de inclinação, 
puxe o pino para fora e rode-o 1 . 
Pressione a alavanca para acionar a função 
de inclinação 2 . Certifique-se sempre 
de que segura no assento ou pega para 
empurrar para evitar movimentos súbitos. 

1

2

Para impedir que o assento 
se mova abruptamente para 
a frente, certifique-se de 
que segura na pega para 
empurrar com uma mão 
enquanto acionar a função 
de inclinação no espaço.

Aviso: 
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1

2

Mantenha sempre a alavanca de inclinação 
no espaço na posição de bloqueio para 
evitar acioná-la acidentalmente, o que 
poderá causar o movimento abrupto da 
cadeira e, possivelmente, causar ferimentos 
na criança.

Utilize as pegas de empurrar quando 
acionar a função de inclinação no espaço.

Consulte sempre o seu terapeuta para 
determinar se a utilização desta função 
não causa qualquer obstrução das vias 
respiratórias da criança.

Aviso: Utilize apenas a função 
de inclinação no espaço em 
chão nivelado. Se utilizar a 
inclinação no espaço com 
a cadeira em posição alta, 
existe o risco do sistema do 
assento ficar instável quando 
estacionado numa superfície 
inclinada. A inclinação no 
espaço pode ser ajustada 
com o utilizador sentado 
na cadeira. Antes de ajustar 
o ângulo de inclinação no 
espaço, certifique-se sempre 
que o cinto pélvico está preso 
para evitar que o utilizador 
escorregue para a frente 
na cadeira.

SECÇÃO 9.10:  
INCLINAÇÃO NO 
ESPAÇO – CHASSIS 
“HIGH-LOW” MÉDIO

Para ajustar o ângulo de inclinação, 
pressione a alavanca sob a base do 
assento. Depois de selecionar o ângulo 
que pretende, afaste simplesmente a sua 
mão da alavanca e a cadeira fica fixada 
nessa posição. A inclinação no espaço 
deverá ser fixada com o utilizador sentado 
na cadeira.

Para fixar a alavanca, rode o pino para 
o lado direito da alavanca e o mesmo 
encaixa nessa posição 2 . Poderá ser 
necessário levantar ligeiramente a cadeira 
para a fixar. Para soltar, puxe o pino para 
fora e rode 90 graus, a alavanca pode 
então ser acionada 1 .

Para impedir que o assento 
se mova abruptamente para 
a frente, certifique-se de 
que segura na pega para 
empurrar com uma mão 
enquanto acionar a função 
de inclinação no espaço.

Aviso: 
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Aviso: Utilize apenas a função 
de inclinação no espaço em 
chão nivelado. Se utilizar a 
inclinação no espaço com 
a cadeira em posição alta, 
existe o risco do sistema do 
assento ficar instável quando 
estacionado numa superfície 
inclinada. A inclinação no 
espaço pode ser ajustada 
com o utilizador sentado 
na cadeira. Antes de ajustar 
o ângulo de inclinação no 
espaço, certifique-se sempre 
que o cinto pélvico está preso 
para evitar que o utilizador 
escorregue para a frente 
na cadeira.

SECÇÃO 9.11:  
INCLINAÇÃO NO 
ESPAÇO – CHASSIS 
“HIGH-LOW” GRANDE

Para ajustar o ângulo de inclinação, puxe 
a alavanca nas pegas para empurrar 1 , 
incline o assento até ao ângulo pretendido 
e solte a alavanca.

1

Mantenha sempre a alavanca de inclinação 
no espaço na posição de bloqueio para 
evitar acioná-la acidentalmente, o que 
poderá causar o movimento abrupto da 
cadeira e, possivelmente, causar ferimentos 
na criança.

Utilize as pegas de empurrar quando 
acionar a função de inclinação no espaço.

Consulte sempre o seu terapeuta para 
determinar se a utilização desta função 
não causa qualquer obstrução das vias 
respiratórias da criança.
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Aviso: O intervalo de pressão 
é 50-250psi. Nunca exceda 
uma pressão de ar de 250psi 
no sistema de choque 
comprimido. Se exceder a 
pressão máxima de ar de 250 
lbs/polegada poderá causar 
ferimentos graves.

SECÇÃO 9.12:  
AJUSTAR RESISTÊNCIA 
DO ENCOSTO 
DINÂMICO

Para aumentar a pressão, bombeie ar para 
a válvula até atingir a pressão pretendida. 
Para reduzir a pressão, pressione a válvula 
de libertação de ar da bomba até atingir a 
pressão pretendida. 

A resistência para aumentar o ângulo 
traseiro é ajustada através da variação 
da pressão e deve ser determinada em 
função do peso do utilizador, da posição 
sentada, do design do assento e das 
preferências pessoais.

A pressão é ajustada com uma bomba de 
ar  (fornecida com todos os encostos 
dinâmicos) instalada na válvula de ar 
principal do mecanismo dinâmico .
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SECÇÃO 9.13:  
AJUSTAR VELOCIDADE 
DO ENCOSTO 
DINÂMICO
Para ajustar a velocidade de reposição do 
encosto dinâmico, rode a roda vermelha 

, no choque dinâmico. Rode a roda na 
direção dos ponteiros do relógio para 
aumentar a velocidade de reposição e 
rode-a na direção contrária para aumentar a 
velocidade de reposição.

A quantidade de força de retorno 
necessária depende do peso do utilizador, 
a velocidade a mola definida pela pressão 
de ar, a frequência de utilização, a posição 
sentada e as preferências pessoais. A 
melhor maneira de ajustar a força de 
reposição é reduzi-la completamente e 
testar sentando o utilizador na cadeira. 
Aumente lentamente a força até o 
utilizador ficar confortável e seguro sem 
que a suspensão o empurre demasiado 
para a frente.

SECÇÃO 9.14:  
AJUSTAR ENCOSTO 
DINÂMICO PARA 
“FIRM” (FIRME) 
Para ficar o encosto dinâmico, regule a 
alavanca azul no amortecedor dinâmico 
para a posição ‘block’ (bloqueado) . Para 
desbloquear o encosto dinâmico, regule-a 
para a posição ‘open’ (desbloqueado) .

Informações sobre 
segurança: A alavanca azul 
deverá estar regulada para 

“Firm” (Firme) quando utilizar a cadeira 
BeMe como meio de transporte.
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SECÇÃO 9.15:  
AJUSTAR ARNÊS 
CRUZADO
Para ajustar o arnês cruzado, mude o 
comprimento de cinta que passa pelas 
fivelas de came na parte traseira da base do 
assento , ou parte superior do encosto 

. Ou ajuste o comprimento da cinta nas 
correias do arnês, em qualquer um dos 
quatro cantos do arnês .
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SECÇÃO 9.16:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR O 
TABULEIRO 
Antes de instalar o tabuleiro, certifique-se 
de que a alavanca de came , na parte da 
frente de cada apoio para o braço  
está desbloqueada.

Para prender o tabuleiro, introduza os tubos 
do tabuleiro através do centro do apoio 
para o braço , certificando-se que o 
tubo fica saliente do outro lado do recetor 

. Depois do tabuleiro posicionado 
na posição prendida, deverá , fixar 
firmemente a alavanca de came.

Tenha sempre em conta o 
espaço inferior do tabuleiro 
onde a criança pode enfiar os 
seus dedos entre o suporte de 
metal e a base do tabuleiro 
de plástico.

Para desprender o tabuleiro, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Tenha sempre cuidado para evitar entalar as 
mãos ou braços da criança quando instalar 
o tabuleiro.

Nunca use o tabuleiro para conduzir ou 
empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus 
Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser 
utilizador pelo utilizador da cadeira. Não se 
apoie no tabuleiro, nem coloque objetos 
com mais de 8 kg no tabuleiro.
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SECÇÃO 9.17:  
AJUSTAR ÂNGULO DO 
TABULEIRO

SECÇÃO 9.18:  
AJUSTAR ÂNGULO DO 
APOIO PARA O BRAÇO

Para ajustar o ângulo do tabuleiro, localize 
a alavanca de came, , no centro do 
apoio para o braço. Levante a alavanca 
de came para desbloquear e mudar o 
ângulo do tabuleiro/apoio para o braço 

, para a posição pretendida. Baixe a 
alavanca de came para a posição de 
fixação para a prender .

Para ajustar o ângulo do apoio para o 
braço, localize a alavanca de came , 
no centro do apoio para o braço. Levante 
a alavanca de came para desbloquear e 
mudar o ângulo do apoio para o braço 

, para a posição pretendida. Baixe a 
alavanca de came para a posição de 
fixação para a prender .

Tenha sempre cuidado para evitar entalar as 
mãos ou braços da criança quando instalar 
o tabuleiro.

Nunca use o tabuleiro para conduzir ou 
empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus 
Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser 
utilizador pelo utilizador da cadeira. Não se 
apoie no tabuleiro, nem coloque objetos 
com mais de 8 kg no tabuleiro.
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SECÇÃO 9.19:  
MOVER A PLACA PARA 
OS PÉS ARTICULADA

SECÇÃO 9.20:  
AJUSTAR AS SANDÁLIAS

Para levantar a placa para os pés de uma 
peça, localize a mola , na parte inferior 
da placa e puxe-a para fora para libertar o 
pino. Rode a placa para cima , e largue 
a mola, o pino ficará na posição de fixação 
para cima.

Para colocar os pés do utilizador nas 
sandálias, prenda as correias de Velcro 
fornecidas para prender o pé na sandália. 
As correias devem ficar sobre o peito do pé 

, e sobre os dedos . A correia frontal 
podem ser enfiada numa das duas ranhuras 
em cada lado das sandálias, dependendo 
do tamanho do pé do utilizador.

Para baixar a placa para os pés de uma 
peça, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.

As placas para os pés individuais não 
têm mecanismo de fixação. Para levantar 
as placas para os pés individuais, basta 
rodar cada placa para cima. 

Para ajustar a posição da sandália na placa 
para os pés, desaperte o botão , e mova 
para a posição pretendida . Aperte o 
botão para fixar.

Se a criança está calçada com 
sandálias ou calçado leve, 
verifique as correias para 
confirmar se as cintas não 
irritam a pele.
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SECÇÃO 9.21:  
AJUSTAR CORREIAS DE 
TORNOZELO

SECÇÃO 9.22:  
AJUSTAR O 
ABRAÇADOR DO 
TORNOZELO

Para ajustar a correia do tornozelo, ajuste a 
posição das correias de Velcro à volta do 
peito do pé , e à volta do tornozelo . Para ajustar o abraçador do tornozelo, 

ajuste a posição da correia de Velcro à 
volta do tornozelo , e o comprimento da 
correia à volta do “triglide” . 
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SECÇÃO 9.23:  
ACIONAR OS TRAVÕES

SECÇÃO 9.24:  
AJUSTAR ALTURA DA 
PEGA PARA EMPURRAR

Para acionar os travões de um chassis para 
interiores, pressione o pedal do travão 
com o pé , até ouvir um clique. Repita 
para todas as quatro rodas giratórias. Para 
desbloquear os travões, toque na parte de 
cima do pedal do travão com o pé para 
repor o pedal na posição original normal.

Para ajustar a altura da pega para empurrar, 
rode para soltar ambas as alavancas 
de fixação , nos tubos da pega para 
empurrar e levante ou baixe para a posição 
pretendida. Rode as alavancas de fixação 
para apertar nessa posição.

Para acionar os travões num chassis para 
interiores/exteriores ou chassis “HIGH-LOW” 
grande, empurre a alavanca de travão 
manual , na parte dianteira da roda 
traseira. Para soltar, puxe a alavanca para 
cima. O chassis para interiores/exteriores 
ou chassis “HIGH-LOW” grande não está 
equipado com travões na roda dianteira.

Para acionar os trravões numa base 
de mobilidade, consulte as instruções 
do fabricante.



p30   Manual do utilizador da cadeira Leckey BeMe

SECÇÃO 9.25:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR O 
PUNHO

SECÇÃO 9.26:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A GUIA 
FEMORAL

O punho só é instalado ao assento básico. 
A orientação correta do punho é com o 
rebordo mais fino virado para a criança. 

Para instalar o punho, abra a peça de 
fixação de came na parte dianteira do 
assento , e enfie o suporte do punho 
através da abertura na Almofada do assento 
e na abertura do recetor no assento 

. Para prender, empurre a alavanca 
firmemente para baixo . Oriente o punho 
para ficar apoiado na parte externa da área 
do assento. 

Para instalar a guia femoral, encaixe a haste 
da guia , no recetor no assento  e 
pressione para baixo. Verifique se a guia 
femoral encaixou puxando-a para cima.

Se o mecanismo de fixação ficar folgado 
com o tempo, poderá apertá-lo com o 
parafuso (na direção dos ponteiros do 
relógio) localizado na peça de fixação 
quando levantada . Para desprender o 
punho, inverta o procedimento.

Para desprender a guia femoral, faça 
deslizar o botão de libertação prateado 
para cima na diagonal , e puxe a guia 
femoral da ranhura.
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SECÇÃO 9.27:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR 
ENCOSTO

SECÇÃO 10:  
INFORMAÇÃO SOBRE 
LIMPEZA E CUIDADOS 
Como efetuar a manutenção: 

Quando limpar, recomendamos que utilize 
apenas água quente e um detergente não 
abrasivo. Nunca utilize produtos solventes 
orgânicos ou de limpeza a seco. 

Estofos e tecidos 

As capas da almofada podem ser retiradas, 
lavadas à máquina a 60 ºC (recomendamos 
baixa velocidade sempre que possível) 
e secadas em máquina de secar roupa a 
uma temperatura baixa. Tenha em conta 
que o tecido elástico pode apresentar 
descoloração após várias lavagens a 60 ºC, 
mas isto não afeta a eficácia do tecido. Para 
evitar a descoloração, pode lavar a uma 
temperatura mais baixa. 

Retire a espuma das seguintes capas antes 
de lavar: 

• Encosto básico

• Almofadas do assento

Todos os estofos macios podem ser 
colocados na máquina de lavar por inteiro, 
depois de remover todas as peças de 
fixação. 

1. O forro e tecidos também podem ser 
limpos à mão enquanto instalados 
no encosto. Quando limpar, 
recomendamos que utilize apenas 
água quente e um detergente não 
abrasivo. 

Para instalar o encosto, localize o recetor 
do encosto na parte traseira da base da 
cadeira . Abra as patilhas de fixação do 
recetor , na parte traseira da base da 
cadeira, puxando-as horizontalmente para 
fora e rodando-as para cima.

Coloque a base do encosto , no recetor, 
certificando-se de que a encaixa no recetor 
o mais fundo possível. Rode as patilhas para 
baixo , e empurre-as para dentro E , 
para fixar o encosto na posição.

Verifique se o encosto está firmemente 
instalado, puxando-o e movendo-o para a 
frente e para trás.
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2. Característica inovadora – o nosso 
tecido elástico será impermeável a 
líquidos durante 30 minutos após 
deixar cair o líquido para ter tempo de 
limpar.

3. As manchas devem ser removidas 
com um pano absorvente, toalhas ou 
esponja, tão rápido quanto possível. 
A limpeza de rotina com esponja 
com sabão e água quente é eficaz 
para manchas normais e pequenas 
quantidades de líquido derramado. 
Cuidado para não molhar o tecido em 
excesso porque espalhará a mancha. 

4. Em manchas mais difíceis de remover, 
pode utilizar agentes de limpeza 
antisséticos. Poderá ser necessário 
utilizar um solvente seguro, como 
álcool isopropílico ou essências 
minerais. 

5. Os arneses pélvicos e do tronco 
podem ser lavados à máquina a 60 ºC. 
Certifique-se de que retira todos os 
parafusos e peças de fixação porque 
podem danificar a sua máquina de 
lavar. Guarde-os em local seguro e fora 
do alcance das crianças. 

6. Certifique-se sempre de que o produto 
está seco antes de utilizar. 

Componentes de metal e plástico 

1. Pode utilizar sabão e água ou um spray 
antibacteriano para limpeza diária. 

2. Deve limpar o chassis com um pano 
húmido - não utilize água corrente.

3. Não utilize solventes para limpar 
componentes de plástico ou metal. 

4. Certifique-se sempre de que o produto 
está seco antes de utilizar.

SECÇÃO 11:  
INSPEÇÃO DIÁRIA DO 
PRODUTO
(Terapeutas, pais e cuidadores) 

Para garantir que o produto pode ser 
utilizado em segurança, recomendamos 
que as verificações visuais diárias sema 
efetuadas por terapeutas, cuidadores ou 
pais. As verificações diárias recomendadas 
são indicadas abaixo: 

1. Verifique se nenhuma das peças 
móveis apresenta movimento lateral 
ou oscila. Certifique-se de que todos 
os botões e parafusos de ajustamento 
estão instalados e fixos. 

2. Verifique todos os estofos e velcro 
quanto a desgaste. 

3. Verifique se todas as rodas giratórias 
se movem livremente e bloqueiam em 
segurança. 

4. Certifique-se de que a unidade do 
assento está firmemente fixada no 
chassis. Certifique-se também de 
que as alavancas de fixação traseiras 
de reclinação estão completamente 
acionadas. 

5. Certifique-se de que o cinto pélvico 
está completamente preso à volta do 
utilizado e que este não escorrega ou 
cai para a frente no assento. 

6. Certifique-se de que a placa para os 
pés está firmemente instalada. 

Em caso de dúvida quanto à utilização 
contínua do seu produto da Leckey 
em segurança, ou em caso de falha de 
qualquer peça, não utilize mais o produto 
e contacte, assim que possível o seu 
fornecedor local.
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SECÇÃO 12:  
INSPEÇÃO ANUAL DO 
PRODUTO 
(Terapeuta, técnico, especialista de 
produtos da Leckey, revendedor)

A Leckey recomenda que seja efetuada 
uma inspeção detalhada de cada produto, 
pelo menos uma vez por ano, e sempre 
que o produto seja reatribuído a outra 
pessoa. Esta inspeção deve ser efetuada 
por um técnico competente com 
experiência na utilização do produto e 
deve incluir as seguintes verificações como 
requisito mínimo. 

1. Verifique se nenhuma das peças 
móveis apresenta movimento lateral 
ou oscila. Certifique-se de que todos 
os botões e parafusos de ajustamento 
estão instalados e fixos. 

2. Verifique se todas as alavancas de 
catraca, botões, porcas, parafusos e 
fivelas de plástico estão em posição, 
substituindo quaisquer peças em falta. 
Preste particular atenção aos seguintes 
itens; 

• Parafusos de fixação do suporte de 
cabeça. 

• Parafusos de ajustamento da altura e 
ângulo do encosto. 

• Parafusos de ajustamento da 
profundidade do assento 

• Acessórios da guia do cinto pélvico / 
guia das ancas. 

• Ajustamento da altura e ângulo do 
apoio para os pés.

3. Verifique se o mecanismo de 
ajustamento da altura do chassis “High-
Low” está a funcionar corretamente. 
Se o chassis for acionado com o 
pedal, a altura do assento não muda 
quando o pedal for pressionado. Além 
disso, verifique se os pinos de fixação 
encaixam com segurança para evitar 
o ajustamento da altura acidental do 
chassis. 

4. Ajuste o assento até ao seu limite 
máximo da inclinação no espaço e 
certifique-se de que as alavancas 
de fixação prendem o assento com 
segurança, em vários pontos destes 
limites. 

5. Verifique se, no ponto de união do 
assento e chassis, os componentes de 
metal não apresentam sinais visíveis de 
desgaste. 

6. Levante a base para verificar cada roda 
giratória individualmente. Certifique-se 
de que as rodas se movem livremente 
e remova qualquer sujidade das rodas 
de borracha. Verifique se os travões 
bloqueiam as rodas com segurança. 

7. Inspecione visualmente a estrutura do 
produto, com particular atenção para 
os pontos de soldagem na estrutura, 
para se certificar de que não existem 
sinais de desgaste ou fraturas à volta 
desses pontos. 

8. A Leckey recomenda que seja 
criado um registo escrito de todas as 
inspeções anuais do produto.

Em caso de dúvida quanto à utilização 
contínua do seu produto da Leckey 
em segurança, ou em caso de falha de 
qualquer peça, não utilize mais o produto 
e contacte, assim que possível o seu 
fornecedor local.
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SECÇÃO 13:  
REATRIBUIR PRODUTOS 
DA LECKEY A OUTRO 
UTILIZADOR 
(Terapeutas, pais e cuidadores) 

A maioria dos produtos da Leckey 
são avaliados e encomendados para 
satisfazer as necessidades de um utilizador 
específico. Antes do produto se reatribuído 
a outro utilizador, recomendamos que o 
terapeuta que prescreve o produto tenha 
realizado um teste de compatibilidade do 
equipamento para o novo utilizador, e que 
tenha garantido que o produto a reatribuir 
não tenha sido modificado ou lhe tenham 
sido instalados acessórios especiais. 

Deve ser efetuada uma inspeção técnica 
detalhada ao produto antes de ser 
reatribuído. Esta deve ser efetuada por 
um técnico competente com prática na 
utilização e inspeção do produto. Consulte 
a secção 12 para saber as inspeções 
necessárias a efetuar. 

Certifique-se de que o produto foi limpo 
cuidadosamente de acordo com a secção 
10 deste manual. 

Nota: Limpe sempre o produto primeiro 
para remover a sujidade acumulada antes 
de desinfetar / higienizar.

1. Onde possível, recomendamos a 
utilização de um sistema de desinfeção 
“a vapor” automatizado utilizado para 
cobrir completamente o produto 
com um agente desinfetante. Antes 
de utilizar, consulte e siga à risca as 
instruções do fabricante para o sistema 
escolhido. 

2. Quando um sistema de desinfeção 
automatizado não estiver disponível, 
todas as superfícies do produto devem 
ser limpas com panos de desinfeção, 
ou com um pano macio com líquido 
desinfetante. Produtos adequados 
têm 70% IPA, 70% álcool ou lixívia 
diluída. Deve seguir as instruções do 
fabricante do produto escolhido. O 
estofo e tecidos do produto devem 
ser cuidadosamente limpos de acordo 
com a secção Limpeza e cuidados 
deste manual. 

Certifique-se de que entrega o produto 
com uma cópia do manual de utilizador. 
Pode solicitar uma cópia do nosso website: 
www.leckey.com. 

A Leckey recomenda que seja criado 
um registo escrito de todas as inspeções 
efetuadas ao produto durante a reatribuição 
do mesmo.

Em caso de dúvida quanto à utilização 
contínua do seu produto da Leckey 
em segurança, ou em caso de falha de 
qualquer peça, não utilize mais o produto 
e contacte, assim que possível o seu 
fornecedor local.
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SECÇÃO 14:  
MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DO 
PRODUTO 
A manutenção e reparação de todos os 
produtos da Leckey devem efetuados por 
técnicos competentes com experiência na 
utilização do produto. 

Todas as questões sobre serviços 
internacionais devem ser colocadas ao 
distribuidor da Leckey apropriado, que terá 
todo o prazer em ajudar. 

Para mais informações sobre distribuidores 
da Leckey, visite o nosso website  
www.leckey.com
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SECÇÃO 15:  
INFORMAÇÕES TÉCNICAS - MÉTRICA

Núcleo do assento e assentos

Pequena Médio Grande Longo 
médio

Longo 
grande

Profundidades do 
assento (mm) 170*-325 275-390 350-475 325-440 400-525

Largura máxima do 
assento (sem guias das 
anca) (mm)

275 325 415 325 415

Largura máxima 
do assento (com 
contorno) (mm)

250 300 400 300 400

Largura femoral na 
divisória do assento 
(mm)

90-125 110-160 90-125 110-160

Limite máximo de peso 
(kg) ** 35 50 70 50 70

Encosto

Pequena Médio Grande

Altura do encosto (mm) 360-470 390-520 500-650

Altura traseira com 
assento com contorno 
(mm)

370-480 400-530 475-625

Largura lateral (mm) 130-230 200-300 225-350

Largura da guia das 
ancas (mm) 165-230 200-260 250-350

Ângulo do encosto 
(graus) +10 a -25 +10 a -25 +10 a -25

Limite máximo de peso 
(kg) ** 35 50 70

CONTINUAÇÃO
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Apoio de Pés

Pequena Médio Grande

Comprimento 
da perna inferior 
com assento 
básico/dividido 
(mm)

185-285 280-450 290-510

Comprimento 
da perna inferior 
com assento com 
contorno (mm)

185-285 290-460 300-520

Flexão máxima 
do dorso (graus) +/- 10 +/- 10 +/- 10

Flexão plantar 
máxima (graus) +/- 10 +/- 10 +/- 10

Chassis

Pequena Gás Ind 
Médio

Hidráulico 
Ind Médio

Ind/Out 
Médio

Hidráulico 
grande

Elétrico 
grande

Largura da 
pegada (mm) 535 690 690 740 800 800

Comprimento da 
pegada (mm) 635 840 840 880 770/850*** 770

Limite de 
inclinação (graus) -10 a 30 -10 a 25 -10 a 25 -10 a 25 -10 a 30 -10 a 30

Do chão ao 
assento - mínimo 270 340 325 380 460 460

Do chão ao 
assento - máximo 650 655 615 670 640 640

Limite máximo 
de peso (kg) ** 35 50 50 50 70 70

*A profundidade de assento de 170 mm - 220 mm requer opções de espaçador 

**O peso máx. do utilizador do sistema deve ser o menor do assento, chassis e encosto

*** Incluindo pedal
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS - IMPERIAL

Núcleo do assento e assentos

Pequena Médio Grande Longo 
médio

Longo 
grande

Profundidade do 
assento (polegadas) 6,7-12,8 10,8-15,4 13,8-18,7 12,8-17,3 15,7-20,7

Largura máxima do 
assento (sem guias das 
anca) (polegadas)

10,8 12,8 16,3 12,8 16,3

Largura máxima do 
assento (com contorno) 
(polegadas)

9,8 11,8 15,7 11,8 15,7

Largura femoral na 
divisória do assento 
(polegadas)

3,57-4,9 4,3-6,3 3,5-4,9 4,3-6,3

Limite máximo de peso 
(libras) ** 77,175 110,25 154,35 110,25 154,35

Encosto

Pequena Médio Grande

Altura traseira 
(polegadas) 14,2-18,5 15,4-20,5 19,7-25,6

Altura traseira com 
assento com contorno 
(polegadas)

14,6-18,9 16,1-19,7 20,1-25,2

Largura lateral 
(polegadas) 5,1-9,1 7,9-11,8 8,9-13,8

Largura da guia das 
ancas (polegadas) 6,5-9,1 7,9-10,2 9,8-13,8

Ângulo do encosto 
(graus) +10 a -25 +10 a -25 +10 a -25

Limite máximo de peso 
(libras) ** 77,175 110,25 154,35

CONTINUAÇÃO
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Apoio de Pés

Pequena Médio Grande

Comprimento 
da perna inferior 
com assento 
básico/dividido 
(polegadas)

7,3-11,2 11-17,7 11,4-20,1

Comprimento 
da perna inferior 
com assento 
com contorno 
(polegadas)

7,3-11,2 11,4-18,1 11,8-20,5

Flexão máxima 
do dorso (graus) +/- 10 +/- 10 +/- 10

Flexão plantar 
máxima (graus) +/- 10 +/- 10 +/- 10

Chassis

Pequena Gás Ind 
Médio

Hidráulico 
Ind Médio

Ind/Out 
Médio

Hidráulico 
grande

Elétrico 
grande

Largura da 
pegada 
(polegadas)

21,1 27,2 27,2 29,1 31,5 31,5

Comprimento 
da pegada 
(polegadas)

25 33,1 33,1 34,6 27,6/33,5*** 30,3

Limite de 
inclinação (graus) -10 a 30 -10 a 25 -10 a 25 -10 a 25 -10 a 30 -10 a 30

Do chão ao 
assento - mínimo 10,6 13,3 12,8 15 18,1 18,1

Do chão ao 
assento - máximo 25,6 25,8 24,2 26,3 25,2 25,2

Limite máximo 
de peso (libras) 
**

77,2 110,3 110,3 110,3 154,4 154,4

*A profundidade de assento de 6,7 polegadas - 8,7 polegadas requer opções de espaçador 

**O peso máx. do utilizador do sistema deve ser o menor do assento, chassis e encosto

*** Incluindo pedal
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Funcionalidade Parâmetro Valor

Versão e modelo Eléctrico LINAK 281209-01
Bateria LINAK BA18021-00
Comando manual LINAK HB41000-00004
Carregador da bateria Carregador de bateria LINAK CH01. 

Utilize apenas com este carregador 
de bateria fornecido

Operação de elevação do 
assento

Ciclo de operação Máximo 10% ou 2 min. contínuo 
seguido de 18 min. em inatividade

Força do atuador 3500N pressão, 2000N tração
Velocidade de funcionamento 
do atuador

4,7 mm/seg. com carga total

Nível do ruído 48 dB(A)
Ambiental Classificação de IP IP51 (não impermeável, limpar só 

com pano húmido)
Operação +5 graus C a 40 graus C

20% a 80% HR, não condensante
Transporte e armazenamento -10 graus C a 50 graus C

20% a 80% HR, não condensante
Espere 2 horas para o dispositivo 
atingir a temperatura ambiente 
depois de tirar do armazenamento

Altura acima do nível do mar Máx. 3000 m
Sistema eléctrico Tensão de funcionamento do 

atuador
24 V

Corrente de funcionamento do 
atuador

Máximo 3.9A

Entrada do carregador 100 – 240 Vca, 50/60 Hz
Saída do carregador 27,6 Vdc ± 2%
Corrente de carregamento Máx. 500 mA
Indicação de carregamento no 
carregador

LED verde – carga completa

LED amarelo – a carregar, muda 
para verde quando a bateria estiver 
completamente carregada

Certificação EMC IEC60601-1-2:2014 para utilização 
doméstica

Segurança elétrica IEC60601-1:2005/A1:2012

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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TABELA DE SÍMBOLOS

Símbolo Significado

Dispositivo médico

Ler as instruções de utilização

Símbolo CE

Aviso

Fabricante

Número de Série

Código do produto

Peso máx. de ocupação

Data de fabrico

Sem látex

Identificação única do dispositivo

Testado para Colisões

Lavagem à máquina - temperatura da 
água: 40º C

Secar com máquina de secar, temperatura 
baixa

Não passar a ferro

Não usar lixívia



p42   Manual do utilizador da cadeira Leckey BeMe

SECÇÃO 16:  
COMO DESEMBALAR E 
MONTAR A CADEIRA
Verifique as peças 

Quando comprar a sua cadeira Leckey 
BeMe, todas as peças estão guardadas 
em sacos de politeno com cada 
uma claramente identificada. Retire 
cuidadosamente as peças das caixas e 
verifique se todas as peças encomendadas 
estão presentes.

Alguns dos acessórios deverão ser 
montados antes de o assento na base 
que comprou. Se instalar o assento numa 
base de mobilidade, certifique-se de que 
encaixa primeiro a placa de interface na 
base de mobilidade. Instruções sobre 
instalar a interface em bases específicas 
serão fornecidas com a placa de 
interligação. Depois de verificar todos os 
componentes, está pronto para montar a 
cadeira BeMe e instalá-la na base.

Ferramentas

Será necessária uma multiferramenta ou 
chave Allen de cabo longo para efetuar 
vários ajustamentos. Esta chave é fornecida 
com cada assento.

Segurança primeiro: 
Mantenha os sacos de 
politeno longe de crianças.
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SECÇÃO 16.1:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A 
UNIDADE DO ASSENTO 
NO CHASSIS

Localize os botões de libertação da lingueta 
de fixação cinzenta direita e esquerda 
na parte dianteira do assento . Rode 
simultaneamente os botões para o centro 
do assento , e depois pressione para 
dentro, E . Ouvirá um estalo quando as 
linguetas desbloquearem.

Ajuste a altura do chassis até ao máximo 
para reduzir o risco de pressão sobre as 
costas enquanto instala a base do assento. 
Consulte a Secção 9 sobre como ajustar a 
altura do chassis que comprou. 

Antes de instalar a base do assento, 
certifique-se que a lingueta de fixação na 
parte dianteira está desbloqueada . Se a 
lingueta de fixação estiver bloqueada , 
deverá efetuar os seguintes passos.

Imagem da lingueta de 
fixação bloqueada

E
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Quando as linguetas de fixação forem 
libertadas, a base do assento pode ser 
colada no chassis. Levante a base do 
assento segurando-a com as duas mãos 
em cada lado. Na parte traseira da base 
do assento existem dois ganchos F
, que devem ser alinhados com o tubo 
traseiro da interface do chassis G . Rode a 
parte dianteira do assento para baixo H
, pressionando para baixo firmemente até 
ouvir um clique audível das linguetas de 
fixação a ficarem bloqueadas. 

Verifique se está firmemente instalado, 
puxando para cima, na frente e traseira do 
núcleo do assento.

Para remover o assento, localize e liberte 
as linguetas de fixação, como ilustrado em 

,  e E  Então, inverta os passos de 
instalação H . G  e F .

Certifique-se sempre de 
que a base do assento está 
firmemente presa.

Tenha cuidado quando instalar 
o assento porque poderá 
existir o risco de cortar 
os dedos. 

F

G

H
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SECÇÃO 16.2:  
INSTALAR E REMOVER 
A PEGA PARA 
EMPURRAR EXTENSÍVEL 
REMOVÍVEL (SÓ 
CHASSIS “HIGH-LOW” 
MÉDIO)
A pega para empurrar é instalada no 
chassis “High-Low” introduzindo as suas 
hastes inferiores nos tubos recetores 
como ilustrado. A pega para empurrar tem 
molas de segurança , que têm de ser 
pressionadas quando introduzir as hastes 
inferiores. Empurre as hastes até as molas 
ficarem salientes do outro lado dos tubos 
recetores . Prenda a pega apertando os 
parafusos de fixação .

Para remover as barras das pegas, efetue 
os passos pela ordem inversa , e 
pressione as molas de segurança , e 
puxe os tubos das barras da pega para 
fora das hastes inferiores.

Verifique-os periodicamente 
para confirmar se os 
botões estão apertados e, 
especialmente, se conduzir 
a unidade ao longo de 
corredores com superfícies 
desniveladas ou inclinadas.
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SECÇÃO 16.3:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR BARRAS 
FEMORAIS
Primeiro, prenda o hardware nas duas 
ranhuras curvas dianteiras na parte inferior 
da base do assento . Certifique-se de 
que a arruela , fica entre a anilha plana 
maior e a cabeça do parafuso. Coloque 
a placa de fixação , entre o molde e a 
porca. Prenda a porca nessa posição para 
que a extremidade do parafusos fique 
embutida com a extremidade da porca. 
A placa de fixação deve poder mover-se 
livremente ao longo do parafusos entre o 
molde e a porca. Oriente a placa de fixação 
de modo a que o rebordo curto fique 
virado para a frente.

Os conjuntos de barras femorais são 
constituídos por um par esquerdo e direito. 
Certifique-se de que o esquerdo e direito 
são montados com o lado embutido virado 
para fora do assento .

,

Introduza a barra femoral na cavidade da 
base do assento E , certifique-se de que a 
placa de fixação fica fixada dentro da barra 
femoral. Introduza o parafuso de cabeça 
cónica na placa de cobertura da base do 
assento F , e prenda por baixo com a 
porca fornecida, e retida no recesso do 
molde. Repita para o outro lado.
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E

F

Para desprender as barras femorais, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.4:  
INSTALAR E DESINSTALAR A 
HASTE DA PERNA

Antes de instalar a haste da perna superior 
, certifique-se de que o gancho 

 , está desapertado. Depois, introduza 
o ressalto arredondado da haste da perna 
superior no gancho no lado interior e 
aperte novamente o gancho , com a 
chave Allen. 

Poderá ser necessário ajustar a posição da 
barra femoral para permitir a introdução 
do gancho da perna superior. Para o 
fazer, desaperte o parafuso , na parte 
inferior da base do assento, e mova-a 
para uma posição adequada. Em algumas 
configurações, poderá ser necessário 
remover a placa do assento como descrito 
na Secção 16.5 ‘Instalar e remover o assento 
básico, dividido e com contorno’. 

Para desprender a haste da perna superior, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 16.5:  
INSTALAR E REMOVER 
O HARDWARE DO 
ASSENTO BÁSICO, 
DIVIDIDO E COM 
CONTORNO
A placa dianteira do assento dos assentos 
básico, dividido e com contorno é presa 
nos recetores da base do assento. Primeiro, 
localize os dentes virados para baixo na 
parte dianteira da placa do assento, 
, e a ranhura superior nos recetores , na 
extremidade das barras femorais. Encaixe 
os dentes nos recetores esquerdo e direito, 
certificando-se de que osos dois furos em 
cada lado alinham. Poderá ser necessário 
ajustar a posição da barra femoral para 
permitir posicionar corretamente os 
recetores. Para o fazer, desaperte o 
parafuso , na parte inferior da base 
do assento, e mova-a para uma posição 
adequada. Depois dos dentes da placa 
do assento estarem posicionados, aperte 
firmemente com os 4 parafusos, , e a 
chave Allen.

Para desprender a placa do assento, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 16.6:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR O 
ASSENTO COM 
CONTORNO
O conjunto da almofada com contorno 
é preso à placa do assento com Velcro, 
localizado na parte inferior do conjunto 
da almofada com contorno, , e a parte 
superior da placa do assento .

Imagens necessárias, incluindo velcro, e o 
alinhamento à frente.

Para prender o assento com contorno à 
base do assento, alinhe a parte dianteira 
da estrutura de placas da base do assento 
com a parte dianteira da espuma do 
assento com contorno. Pressione para 
prender o Velcro.

Para desprender o assento com contorno, 
inverta o procedimento.
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SECÇÃO 16.7:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR 
ENCOSTO

E

Certifique-se sempre de 
que a base do assento está 
firmemente presa.

Para desprender o encosto, 
inverta o procedimento.

Para instalar o encosto, localize o recetor 
do encosto na parte traseira da base da 
cadeira . Abra as patilhas de fixação do 
recetor , na parte traseira da base da 
cadeira, puxando-as horizontalmente para 
fora e rodando-as para cima.

Coloque a base do encosto , no recetor, 
certificando-se de que a encaixa no recetor 
o mais fundo possível. Rode as patilhas para 
baixo , e empurre-as para dentro E , 
para fixar o encosto na posição.

Verifique se o encosto está firmemente 
instalado, puxando-o e movendo-o para a 
frente e para trás.
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SECÇÃO 16.8:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR APOIO 
PARA OS PÉS
Para instalar o apoio para os pés, oriente 
a placa de fixação com a haste da perna 
inferior , de modo a que as faces do 
rebordo mais pequeno fiquem viradas 
para fora. Encaixe a haste da perna inferior 
sobre a extremidade da haste da perna 
superior , certificando-se de que a 
placa de fixação está presa na extrusão da 
haste da perna superior. Fixe em posição 
com o parafuso , e com a chave Allen. 
Os apoios para os pés individuais podem 
ser instalados independentemente, 
enquanto a placa para os pés de peça 
única obriga a encaixar simultaneamente 
ambas as hastes da perna inferior nas 
hastes da perna superior .

Para remover o apoio para os pés, 
inverta o procedimento.

Certifique-se sempre que 
a placa para os pés está 
firmemente presa.
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SECÇÃO 16.9:  
INSTALAR E REMOVER 
APOIO PARA OS 
BRAÇOS
Para instalar o apoio para o braço, localize a 
ranhura nos lados da base do assento 
 , e oriente o apoio para os braço com as 
alavancas de came de ajustamento viradas 
para fora . Coloque a haste do apoio 
para o braço na ranhura e empurre para 
baixo . Verifique se o apoio para o braço 
encaixou puxando-o para cima.

Para remover o apoio para o braço, faça 
deslizar o botão de libertação para a frente 
do assento , e puxe o apoio para o braço 
para fora da ranhura E .

E



Manual do utilizador da cadeira Leckey BeMe   p53

SECÇÃO 16.10:  
INSTALAR E REMOVER 
SANDÁLIAS
Introduza o parafuso de fixação 
necessário , juntamente com a placa 
de retenção . Coloque uma tampa 
de borracha, , na parte de cima e no 
fundo da sandália. Aperte com os quatro 
parafusos fornecidos . Para retirar ou 
substituir o parafuso de fixação, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Para remover os parafusos de fixação das 
sandálias, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.

Para fixar a sandália , coloque-a na placa 
para os pés , de modo a que o parafuso 
de fixação , passe pela ranhura da placa 
para os pés. Para fixar, coloque a anilha de 
borracha, anilha de metal, e botão , no 
parafuso de fixação na parte inferior da 
placa para os pés, e aperte.

Para remover as sandálias, efetue o 
procedimento pela ordem inversa. 
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SECÇÃO 16.11:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR 
ABRAÇADORES DO 
TORNOZELO
Para instalar os abraçadores do tornozelo, 
faça deslizar as cintas através da ranhura 
lateral da sandália . Dê à volta à cinta 
por cima e passe-a por baixo e depois por 
cima do “triglide” . Por fim, para fixar as 
cintas, passe-as novamente através da parte 
inferior do “triglide” . Corte a correia pelo 
comprimento pretendido.

Para remover os abraçadores do tornozelo, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.

Também pode instalar os abraçadores 
do tornozelo a uma placa para os pés 
de peça única ou de duas peças. Enfie 
as cintas através das ranhuras e prenda 
com o “triglide” fornecido com todos os 
abraçadores do tornozelo.
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SECÇÃO 16.12:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR 
CORREIAS DO 
TORNOZELO
Para instalar a correia do tornozelo, enfie as 
molas inferior , e superior , da correia 
do tornozelo sob e sobre o arco traseiro da 
sandália e prenda-as entre si .

Enfie o “triglide” , que está preso às cintas 
preta e branca, através da ranhura lateral 
da sandália. Enfie a cinta preta e branca da 
Velcro E , através da ranhura oposta na 
sandália. Enfie a extremidade desta cinta 
através do “triglide” e volte para trás para 
prender contra o Velcro F .

E

F

Para remover as correias do tornozelo, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 16.13:  
INSTALAR E REMOVER 
BOTINHAS
Para prender as botinhas, faça deslizar as 
cintas através das ranhuras da placa para 
os pés de uma peça, e prenda com o 
“triglide” fornecido

SECÇÃO 16.14:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR SUPORTE 
LATERAL - ENCOSTO 
LATERAL
Para instalar o suporte lateral no encosto 
básico, coloque a porca em T , na 
ranhura vertical do lado dianteiro da 
estrutura de placas do encosto. Se 
as almofadas do encosto estiverem 
colocadas, podem esticá-las para as 
afastar. Entrelace os dois lados da mola 
radial (peças circulares com dentes de 
crocodilo) , e localize a saliência da 
ranhura do suporte. Localize a saliência 
do lado oposto da mola radial na ranhura 
do encosto, garantindo que a mola radial 
fica assente na superfície da estrutura de 
placas . Certifique-se de que a porca em 
T entre as duas superfícies da mola radial 
na parte dianteira do encosto .
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Coloque a anilha dividida, depois a anilha 
plana no parafusos e passe-o pelo furo da 
mola radial E , encaixando nas roscas da 
porca em T. Fixe com a chave Allen.

Para remover o suporte lateral, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.

E
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SECÇÃO 16.15:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR SUPORTE 
LATERAL - ENCOSTO 
MODERADO E 
COMPLEXO
Para instalar o suporte lateral no encosto 
moderado e complexo, coloque a porca 
em T , na ranhura do suporte lateral. 
Encaixe os dois lados das molas radiais e 
localize a saliência da mola radial na ranhura 
do lado oposto do suporte lateral, . 
Certifique-se de que a porca em t entre as 
duas superfícies da mola radial .

Coloque as molas radiais no recesso na 
parte dianteira do molde torácico 
 , certificando-se de que a saliência 
da mola radial cai na ranhura vertical. 
Se as almofadas do encosto estiverem 

colocadas, podem afastá-las. Coloque a 
anilha dividida, e depois a anilha plana 
no parafuso e enfie-o na ranhura vertical 
na parte traseira do molde torácico E , 
encaixando nas roscas da porca em T. Fixe 
com a chave Allen.

Para remover o suporte lateral, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

E
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SECÇÃO 16.16:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR PEÇA 
LATERAL FINA
Para fixar a peça lateral final no suporte 
lateral, primeiro coloque o ressalto 
maquinado na ranhura correspondente 
na almofada de plástico lateral fina . 
Posicione este conjunto contra a superfície 
interior do suporte lateral, de modo a que 
o suporte fique no recesso da almofada 
de plástico e a peça maquinada fique na 
ranhura .

Para remover a peça lateral fina, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Coloque a anilha dividida, e depois a 
anilha plana no parafuso e enfie-o no furo 
roscado na peça maquinada  Fixe com 
a chave Allen.
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SECÇÃO 16.17:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR PEÇA 
LATERAL COMPLEXA
Para fixar a peça lateral complexa no 
suporte lateral, primeiro coloque a porca 
no recesso do molde de plástico lateral 

. Posicione este conjunto contra a 
superfície interior do suporte lateral, de 
modo a que o suporte fique no recesso 
do molde de plástico .

Coloque a anilha dividida, depois a anilha 
plana no parafusos e passe-o pelo furo do 
molde , encaixando nas roscas da porca. 
Fixe com a chave Allen.

Para remover a peça lateral 
complexa, realize o procedimento 
pela ordem inversa.
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SECÇÃO 16.18:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR PEÇA 
LATERAL FLEXÍVEL
Instalar a peça lateral flexível requer 
as mesmas ferramentas que a peça 
lateral fina. Para fixar a peça lateral final 
no suporte lateral, primeiro coloque 
o ressalto maquinado na ranhura 
correspondente na almofada de plástico 
lateral fina . Posicione este conjunto 
contra a superfície interior do suporte 
lateral, de modo a que o suporte fique no 
recesso da almofada de plástico e a peça 
maquinada fique na ranhura .

Para remover a peça lateral fina, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Coloque a anilha dividida, e depois a 
anilha plana no parafuso e enfie-o no furo 
roscado na peça maquinada  Fixe com 
a chave Allen.
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SECÇÃO 16.19:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A 
ALMOFADA DE 
LEVANTAMENTO

SECÇÃO 16.20:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR AS 
GUIAS DA ANCAS 
(ENCOSTO BÁSICO)

Para instalar a almofada de levantamento, 
alinhe os dois furos na estrutura de placas 
da almofada de levantamento com os furos 
correspondentes do suporte lateral, , 
certificando-se de que a dobra da estrutura 
de placas fica virada para o lado contrário 
da almofada lateral. Enfie os dois parafusos 
através destes furos e fixe no lado oposto 
com duas porcas, utilizando a chave Allen e 
uma chave de bocas .

Para instalar as guias das ancas ao encosto 
básico, coloque a porca em T , no furo 
na parte dianteira da estrutura de placas 
do encosto básico, certificando-se de que 
o rebordo comprido da porca em T está 
alinhado com a placa retangular. Coloque 
o encosto no recesso na parte traseira da 
estrutura de placas do encosto básico 
. Se as almofadas do encosto estiverem 
colocadas, podem afastá-las.

Para remover a almofada de levantamento, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.

Coloque a anilha dividida, e depois a anilha 
plana no parafuso e enfie-a na ranhura | 

, encaixando nas roscas da porca em T. 
Fixe com a chave Allen.

Para remover as guias das ancas, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 16.21:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR 
AS GUIAS DAS 
ANCAS (ENCOSTO 
MODERADO E 
COMPLEXO)
Para instalar as guias das ancas no encosto 
moderado e complexo, coloque a porca 
em T , na parte dianteira do suporte das 
guias das ancas. Coloque o suporte no 
recesso na parte dianteira do molde sacral 

, certificando-se de que os rebordos 
curtos da porca em T estão alinhados com 
as superfícies superior e inferior do recesso. 
Se as almofadas do encosto estiverem 
colocadas, podem afastá-las.

Coloque a anilha dividida, depois a anilha 
plana no parafusos e passe-o pelo furo 
na parte traseira do molde sacral , 
encaixando nas roscas da porca. Fixe com a 
chave Allen.

Para remover as guias das ancas, efetue o 
procedimento pela ordem inversa. 
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Coloque o espaçador da placa traseira , 
na superfície dianteira do molde do gancho 
inferior . Instale novamente a estrutura 
de placas do encosto, fixando os quatro 
parafusos, em cima e em baixo .

Para desprender os espaçadores 
pequenos do encosto básico, efetue o 
procedimento pela ordem inversa. Isto só 
deveria ter sido feito uma vez antes de ser 
necessário substituir também os ganchos 
do encosto básico.

SECÇÃO 16.22:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR O 
ESPAÇADOR PEQUENO 
DO ENCOSTO BÁSICO
Para instalar o espaçador pequeno 
do encosto básico, remova a capa da 
almofada do encosto e remova os quatro 
parafusos, em cima e em baixo, , para 
separar a estrutura de placas do encosto 
dos ganchos. Prenda os espaçadores nos 
ganchos superior e inferior com os quatro 
parafusos mais longos .
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SECÇÃO 16.23:  
INSTALAR E REMOVER 
O APOIO DA CABEÇA
Para instalar o apoio da cabeça, certifique-
se de que o grampo está aberto, 
desapertando-o e soltando-o pelo outro 
lado do gancho . Coloque o grampo 
sobre a barra superior do encosto ,  
e posicione no centro. 

Aperte, segurando na cabeça do parafuso 
através do furo na superfície exterior da 
extrusão , e colocando e enfiando a 
extremidade do parafuso no furo na outra 
metade do gancho, encaixando nas roscas 
da porca. A porca é fixada na extrusão e 
poderá ser necessário realinhá-la com o 
furo. Aperte com a chave Allen.

Para remover o apoio da cabeça, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 16.24:  
INSTALAR E REMOVER 
O SUPORTE DO APOIO 
DA CABEÇA UNIVERSAL
Para instalar o suporte do apoio da cabeça 
universal, certifique-se de que o grampo 
está aberto, desapertando-o e soltando-o 
pelo outro lado do gancho . Coloque o 
grampo sobre a barra superior do encosto 

, e posicione no centro. 

Aperte, enfiando a extremidade do 
parafuso , no furo na outra metade do 
gancho, encaixando nas roscas da porca. 
A porca é fixada na extrusão e poderá ser 
necessário realinhá-la com o furo. Aperte 
com a chave Allen. 

Para remover o suporte do apoio 
da cabeça universal, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 16.25:  
INSTALAR E REMOVER 
O SUPORTE DO APOIO 
DA CABEÇA UNIVERSAL

Para remover o apoio da cabeça universal, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.

Para instalar o encosto da cabeça universal, 
coloque a manga , no suporte recetor 
 . Faça deslizar a haste , para a manga 

, e prenda com a alavanca manual E .

E
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SECÇÃO 16.26:  
INSTALAR E REMOVER 
O APOIO DA CABEÇA 
WHITMYER
Para instalar o encosto da cabeça 
universal Whitmyer, coloque a manga 
 , no suporte recetor . Prenda com a 
alavanca manual .

Para remover o apoio da cabeça Whitmyer, 
efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.27:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR O 
TABULEIRO
Antes de instalar o tabuleiro, certifique-se 
de que a alavanca de came , na parte 
da frente de cada apoio para o braço está 
desbloqueada.

Para prender o tabuleiro, introduza os tubos 
do tabuleiro através do centro do apoio 
para o braço , certificando-se que o 
tubo fica saliente do outro lado do recetor 

. Depois do tabuleiro posicionado 
na posição prendida, deverá , fixar 
firmemente a alavanca de came.
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Tenha sempre cuidado para evitar entalar as 
mãos ou braços da criança quando instalar 
o tabuleiro.

Nunca use o tabuleiro para conduzir ou 
empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus 
Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser 
utilizador pelo utilizador da cadeira. Não se 
apoie no tabuleiro, nem coloque objetos 
com mais de 8 kg no tabuleiro.

Para desprender o tabuleiro, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Tenha sempre em conta o 
espaço inferior do tabuleiro 
onde a criança pode enfiar os 
seus dedos entre o suporte de 
metal e a base do tabuleiro 
de plástico.

SECÇÃO 16.28:  
INSTALAR E REMOVER 
O ARNÊS CRUZADO
Para instalar o arnês cruzado, localize 
primeiro as fivelas de came na área traseira 
superior dos encostos  que são visíveis 
através das aberturas nas almofadas. Enfie 
as cintas pela fivela de came e prenda-as 
com os ganchos .

Os pontos de ligação inferiores encontram-
se na parte traseira da base do assento . 
Enfie as cintas pela fivela de came na parte 
traseira do núcleo do assento e prenda-as 
com os ganchos .
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Para remover o arnês do peito, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.29:  
INSTALAR E REMOVER 
O TOLDO PARA A 
CHUVA
Para instalar o toldo para a chuva, deve 
instalar as barras de encosto do toldo. 
Para remover a barra de encosto instalada, 
desaperte os parafusos do gancho de 
ajustamento da altura do encosto, 
, e levante a barra até à altura máxima. 
Pressione as molas , nos lados da barra 
e levante para libertar totalmente a barra 
do encosto.
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Desaperte os parafusos no gancho das 
almofadas para os ombros, , e faça 
deslizar a barra do encosto para remover. 
Faça deslizar o gancho das almofadas para 
os ombros para a barra de encosto do 
toldo e prenda os parafusos .

Coloque as extremidades da barra do 
encosto nos recetores no gancho de altura 
do encosto. Pressione as molas 
 E , nos lados e empurre a barra do 
encosto ainda mais para baixo. Aperte os 
parafusos no gancho de ajustamento da 
altura do encosto F .

E

F

Para instalar o toldo para a chuva, faça 
deslizar os conectores para baixo e sobre 
os recetores G , e rode o clipe para dentro 
H , para fixar nessa posição.

G
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Para remover o toldo para a chuva, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

H

SECÇÃO 16.30:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
ALMOFADADA DO 
TABULEIRO
Para instalar a capa almofadada do 
tabuleiro, primeiro remova o tabuleiro da 
cadeira. Desaperte as correias de Velcro e 
enfie a capa almofada , sobre o tabuleiro 
de plástico . Para prender, sobreponha 
as correias de Velcro , na parte inferior 
do tabuleiro. Quando colocada, a capa 
deverá tapar completamente a superfície 
do tabuleiro .

Para remover a capa almofadada do 
tabuleiro, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.
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SECÇÃO 16.31:  
INSTALAR E REMOVER 
AS GUARDAS DOS 
COTOVELOS
Para instalar as guardas dos cotovelos, 
primeiro remova o tabuleiro da cadeira. 
Remova as duas anilhas e parafusos 
 . Posicione o suporte da guarda dos 
cotovelo , de modo a que o rebordo 
da almofada fique pousado na superfície 
superior do tabuleiro , e alinhe os furos. 
Instale novamente os dois parafusos e 
anilhas , e prenda com a chave Allen.

Para remover as guardas dos 
cotovelos, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.

As guardas dos cotovelos podem ser 
instaladas em tabuleiros padrão 
e almofadados.
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SECÇÃO 16.32:  
INSTALAR E REMOVER 
O CINTO DE 4 PONTOS
Para prender o cinto de 4 pontos, passe a 
cinta cinzenta através da ranhura superior 
no molde do assento , e depois pela 
fivela de came . Passe a cinta preta 
através da fivela de came à frente . Puxe 
a cinta até esticar e feche as fivelas de 
came. Certifique-se de que o cinto está 
orientado com a parte almofadada virada 
para a criança. Prenda sempre primeiro o 

cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

Para desprender o cinto de 4 pontos, efetue 
o procedimento pela ordem inversa.

Feche a fivela , na parte da frente para 
prender o utilizador.

Informações sobre 
segurança: Deve garantir que 
que, quando utilizar o cinto 

de 2 pontos, a cinta está enfiada Na 
ranhura no núcleo do assento.
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Para prender o cinto de 2 pontos, passe a 
cinta cinzenta através da ranhura superior 
no molde do assento , e depois pela 
fivela de came . Puxe a cinta até esticar 
e feche as fivelas de came. Certifique-se 
de que o cinto está orientado com a parte 
almofadada virada para a criança.

SECÇÃO 16.33:  
INSTALAR E REMOVER 
O CINTO DE 2 PONTOS

Feche a fivela , na parte da frente 
para prender o utilizador.

Prenda sempre primeiro o 
cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

Para desprender o cinto de 2 pontos, 
inverta o procedimento.

Informações sobre 
segurança: Deve garantir que 
que, quando utilizar o cinto 

de 2 pontos, a cinta está enfiada Na 
ranhura no núcleo do assento.
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SECÇÃO 16.34:  
INSTALAR E REMOVER 
O SUPORTE PÉLVICO
Coloque o suporte pélvico na almofada da 
base do assento . A orientação correta 
do suporte pélvico está devidamente 
identificada. Prenda a correia de Velcro 
traseira na cavidade com a almofada do 
encosto torácico,  (encostos moderados 
e complexos).

Passe a cinta preta através das fivelas de 
came em cada lado da parte dianteira do 
assento, , e prenda as fivelas de came. 
Passe a cinta cinzenta através das fivelas de 
came em cada lado da parte traseira do 
assento E  e prenda as fivelas de came. 

E

Para instalar o suporte pélvico num encosto 
básico, ajuste a correia de Velcro traseira ao 
nível da parte superior do suporte pélvico. 
Prenda de acordo com , ,  e E .

Feche a fivela F , na parte da frente para 
prender o utilizador.

F

Prenda sempre primeiro o 
cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

Prenda sempre primeiro o 
arnês pélvico ou suporte 
pélvico antes de apertar 
outras fivelas ou arneses. 
Ajuste o arnês de modo a que 
a criança não escorregue ou 
caia para a frente no assento.

Para remover o suporte pélvico, efetue o 
processo pela ordem inversa.
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Para instalar o encosto dinâmico, remova 
primeiro a placa do encosto estático. 
Remova os dois parafusos superior e 
traseiro , e remova o molde da capa. 
Remova o parafuso central, , e a placa do 
encosto estático .

SECÇÃO 16.35:  
INSTALAR E REMOVER 
O ENCOSTO 
DINÂMICO

Alinhe os furos do suporte de alumínio do 
conjunto do encosto dinâmico , com os 
furos na base do assento. Prenda com os 
quatro parafusos fornecidos E .

Rode o conjunto do encosto dinâmico de 
modo a que os furos no bloco de alumínio 
fiquem alinhados, F  prenda com os dois 
parafusos fornecidos .

E

F

Tenha cuidado quando 
montar e instalar o encosto 
dinâmico porque existe o 
risco ligeiro de cortar 
os dedos.

Rode o conjunto do encosto dinâmico de 
modo a que os furos no bloco de alumínio 
fiquem alinhados, F  prenda com os dois 
parafusos fornecidos .



p78   Manual do utilizador da cadeira Leckey BeMe

Para instalar o acessório de asas dos 
ombros, deve primeiro remover o molde 
vazio dos ombros, desapertando com 
a chave Allen os 3 parafusos que o 
prendem . Remova o molde vazio dos 
ombros , e substitua pelo acessórios 
de asas dos ombros , certificando-se 
de que está virado de modo a que a 
cabeça do parafuso , fique apontada 
para cima. Fixe em posição com os 3 
parafusos E , utilizando a chave Allen. 
Não aperte demasiado.

SECÇÃO 16.36:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR O 
ACESSÓRIO DE 
ASAS DOS OMBROS 
(SÓ ENCOSTO 
MODERADO)

E

Para remover o acessório de asas dos 
ombros, efetue o procedimento pela 
ordem inversa. 
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Para instalar o espaçador do ângulo dos 
ombros, remova a capa da almofada do 
molde dos ombros e remova os quatro 
parafusos para separar o molde do gancho 

. Coloque o espaçador da placa traseira 
, na superfície dianteira do molde do 

gancho .

SECÇÃO 16.37:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR 
O ESPAÇADOR 
DO ÂNGULO 
DOS OMBROS 
(SÓ ENCOSTO 
MODERADO)

Prenda o espaçador inclinado dos ombros 
com os quatro parafusos mais compridos 

. Instale novamente o molde dos 
ombros, apertando os parafusos E ,  
no espaçador inclinado dos ombros.

O processo não deverá ser efetuado 
no sentido inverso com as mesmas 
ferramentas. Para remover o espaçado, 
será necessário um novo gancho de 
encosto básico.

E
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SECÇÃO 16.38:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR O 
PUNHO
O punho só é instalado ao assento básico. 
Para instalar o punho, abra a peça de 
fixação de came na parte dianteira do 
assento , e enfie o suporte do punho 
através da abertura na Almofada do assento 
e na abertura do recetor no assento 
 . Para prender, empurre a peça de 
fixação firmemente para baixo . Oriente 
o punho para ficar apoiado na parte 
externa da área do assento. 

Se o mecanismo de fixação ficar folgado 
com o tempo, poderá apertá-lo com o 
parafuso (na direção dos ponteiros do 
relógio) localizado na peça de fixação 
quando levantada .

Remova sempre o punho 
antes de sentar a criança na 
cadeira.

Para desprender o punho, 
inverta o procedimento.
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Para instalar a guia femoral, encaixe a haste 
da guia , no recetor no assento  e 
pressione para baixo. Verifique se a guia 
femoral encaixou puxando-a para cima.

SECÇÃO 16.39:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A GUIA 
FEMORAL

Para desprender a guia femoral, faça 
deslizar o botão de libertação prateado 
para cima na diagonal , e puxe a guia 
femoral da ranhura.
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SECÇÃO 16.40:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR 
ENCOSTO

Coloque a base do encosto no recetor, 
certificando-se de que a encaixa no recetor 
o mais fundo possível. Rode as patilhas para 
baixo , e empurre-as para dentro ,para 
fixar o encosto na posição.

Verifique se o encosto está firmemente 
instalado, puxando-o e movendo-o para a 
frente e para trás.Para instalar o encosto, localize o recetor 

do encosto na parte traseira da base da 
cadeira . Abra as patilhas de fixação do 
recetor , na parte traseira da base da 
cadeira, puxando-as horizontalmente para 
fora e rodando-as para cima.
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SECÇÃO 17:  
INSTALAR O ESTOFO 

SECÇÃO 17.1:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR AS 
CAPAS FEMORAIS

Sugerimos a instalação das almofadas pela 
seguinte ordem: 

1. Capas femorais (opcionais)

2. Almofada do assento 

a. Almofada para o assento básico

b. Almofada para o assento dividido

c. Almofada para o assento com 
contorno

3. Almofada(s) do encosto

a. Encosto básico (espuma e capa)

b. Encosto moderado ou complexo (3 
peças: sacral, e torácica e ombros)

4. Cinto pélvico (suporte, 2 pontos ou 4 
pontos)

5. Almofadas para as ancas

6. Arnês do peito

7. Capas laterais

8. Capa para o apoio da cabeça

9. Almofada para os pés

10. Capa do punho

11. Capa da almofada de levantamento

Para instalar a capa das guias femorais, enfie 
a capa sobre a extremidade da guia femoral 

. Prenda com as peças de fixação de 
encaixe , em cada lado a haste de metal.

Para remover a capa das guias femorais, 
efetue o processo pela ordem inversa.
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SECÇÃO 17.2:  
INSTALAR E DESINSTALAR A 
ALMOFADA DO ASSENTO 
BÁSICO

Para instalar a almofada do assento básico 
na parte traseira do assento, localize a 
fila de patilhas das peças de fixação por 
encaixe , na parte traseira da base do 
assento. Enfie as patilhas das peças de 
fixação entre a almofada do assento e 
as cintas , e prenda com as peças de 
fixação .

Para instalar a parte dianteira da almofada 
para o assento básico, alinhe a parte 
dianteira da almofada com a parte dianteira 
das rampas do assento, e pressione para 
prender com o Velcro. Localize as peças 
de fixação por encaixe na parte dianteira 
da base do assento . Deixe cair a aba 
dianteira da almofada do assento e prenda 
com as peças de fixação E . Certifique-
se de que o espaço é suficiente para ter 
acesso à alavanca do punho através da 
abertura da almofada do assento F .

Para desprender a almofada para o 
assento básico, efetue o procedimento 
pela ordem inversa.

Verifique sempre se a 
almofada para a base do está 
presa antes de sentar a criança 
na cadeira.

E

F
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SECÇÃO 17.3:  
INSTALAR E DESINSTALAR A 
ALMOFADA DO ASSENTO 
DIVIDIDO

Para instalar a almofada do assento dividido 
na parte traseira do assento, localize a 
fila de patilhas das peças de fixação por 
encaixe , na parte traseira da base do 
assento. Enfie as patilhas das peças de 
fixação entre a almofada do assento e 
as cintas , e prenda com as peças de 
fixação .

Verifique sempre se a 
almofada para a base do está 
presa antes de sentar a criança 
na cadeira.

Para instalar a parte dianteira da almofada 
para o assento dividido. Alinhe a parte 
dianteira de cada lado das almofadas 
com a parte dianteira de cada uma das 
rampas do assento, e pressione para 
prender com o Velcro. Localize as peças 
de fixação na parte dianteira da base do 
assento . Deixe cair a aba dianteira da 
almofada do assento e prenda com as 
peças de fixação E .

Para desprender a almofada para o assento 
dividido, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.

E
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SECÇÃO 17.4:  
INSTALAR E DESINSTALAR 
A ALMOFADA PARA 
O ASSENTO COM 
CONTORNO

Para prender a almofada para o assento 
com contorno, separe primeiro a espuma 
da capa de tecido. Alinhe o rebordo 
dianteiro da espuma com o primeiro 
contorno da base do assento, e pressione 
para prender com o Velcro . Estique a 
espuma de modo a que o rebordo traseiro 
da espuma e o rebordo traseiro da base do 
assento fiquem alinhados, e pressione para 
prender com o Velcro . Certifique-se de 
que as ranhuras na espuma vão de um lado 
ao outro. 

Faça deslizar a parte dianteira do tecido 
da almofada do aseento sobre a parte 
dianteira do assento , e estique a secção 
traseira sobre a parte de trás, e pressione 
para prender com o Velcro .

Para desprender a almofada para o assento 
com contorno, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.

Verifique sempre se a 
almofada para a base do está 
presa antes de sentar a criança 
na cadeira.
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SECÇÃO 17.5:  
INSTALAR E DESINSTALAR 
A ESPUMA DO ENCOSTO 
BÁSICO

Para instalar a espuma do encosto básico, 
localize os furos na parte superior e 
inferior da espuma . Coloque a anilha no 
parafuso , e enfie o parafuso pelos furos 
da espuma e furos correspondentes na 
estrutura de placas . 

Com a chave de bocas, aperte todos os 
quatro parafusos com uma porca , de 
modo a que a extremidade dos parafusos 
fique rente à extremidade da porca E .

E

Para desprender a espuma do encosto 
básico, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.



p88   Manual do utilizador da cadeira Leckey BeMe

SECÇÃO 17.6:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
DO ENCOSTO BÁSICO
Para instalar a capa do encosto básico, faça 
deslizar a parte superior da capa sobre a 
parte superior do encosto, , e prenda 
com as peças de fixação por encaixe 
 . Existem aberturas , em cada lado da 
capa para as ligações do arnês.

Prenda o tecido elástico entre a espuma e 
a estrutura de placas , juntamente com 
ambos os lados do encosto. Faça deslizar 
o fundo da capa sob o fundo do encosto 
e prenda com as peças de fixação por 
encaixe E .

Para remover a capa do encosto básico, 
efetue o processo pela ordem inversa.

E
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SECÇÃO 17.7:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
SACRAL

SECÇÃO 17.8:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A 
CAPA TORÁCICA DO 
ENCOSTO

Para instalar a capa sacral, alinhe a capa 
com o molde e prenda com as peças de 
fixação por encaixe em ambos os lados , 
e sob o molde .

Para remover a capa sacral, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Para instalar a capa torácica, enfie a parte 
superior da capa sacral na cavidade da 
parte inferior da capa torácica . Alinhe a 
capa torácica com o molde e prenda com 
as peças de fixação por encaixe na parte 
superior e inferior .
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SECÇÃO 17.9:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
DA SECÇÃO DOS 
OMBROS
Para instalar a capa dos ombros, enfie a 
parte superior da capa torácica na cavidade 
da parte inferior da capa dos ombros . 
Alinhe a capa dos ombros com o molde e 
enrole a capa em ambas as extremidades, 
prendendo-a com os fechos . Certifique-
se de que a parte traseira da capa dos 
ombros alinha com os conectores do 
arnês, ou que permite a passagem dos 
conectores do arnês .

Para remover a capa dos ombros, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.
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Quando instalar o suporte pélvico num 
encosto básico, pode ajustar a correia de 
Velcro traseira ao nível da parte superior do 
suporte pélvico. Prenda de acordo com 
 , ,  e E .

Feche a fivela F , na parte da frente para 
prender o utilizador.

F

Prenda sempre primeiro o 
cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

Prenda sempre primeiro o 
arnês pélvico ou suporte 
pélvico antes de apertar 
outras fivelas ou arneses. 
Ajuste o arnês de modo a que 
a criança não escorregue ou 
caia para a frente no assento.

Para remover o suporte pélvico, efetue o 
processo pela ordem inversa.

E

SECÇÃO 17.10:  
INSTALAR E REMOVER 
O SUPORTE PÉLVICO
Coloque o suporte pélvico na almofada da 
base do assento . A orientação correta 
do suporte pélvico está devidamente 
identificada. Prenda a correia de Velcro 
traseira na cavidade com a almofada do 
encosto torácico,  (encostos moderados 
e complexos).

Passe a cinta preta através das fivelas de 
came em cada lado da parte dianteira do 
assento, , e prenda as fivelas de came. 
Passe a cinta cinzenta através das fivelas de 
came em cada lado da parte traseira do 
assento E  e prenda as fivelas de came. 
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SECÇÃO 17.11:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR AS 
CAPAS DA ALMOFADA 
PARA AS ANCAS

SECÇÃO 17.12:  
INSTALAR E REMOVER 
O ARNÊS DO PEITO/
CRUZADO

Para prender as capas da almofada para 
as ancas, abra o fecho e faça deslizar a 
capa sobre o molde, com o fecho virado 
para fora. Prenda com o fecho. A etiqueta 
interna ajudá-lo-á a identificar a esquerda 
e a direita.

Para instalar o arnês cruzado, localize 
primeiro as fivelas de came na área traseira 
superior dos encostos  que são visíveis 
através das aberturas nas almofadas. Enfie 
as cintas pela fivela de came e prenda-as 
com os ganchos .

Para remover a capa das almofadas 
para as ancas, efetue o processo pela 
ordem inversa.
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SECÇÃO 17.13:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR AS 
CAPAS LATERAIS - 
FINAS
Para instalar as capas laterais, abra o Velcro 
e faça deslizar a capa sobre a almofada de 
plástico , com o Velcro virado para baixo. 
Fixe com o Velcro .

Os pontos de ligação inferiores encontram-
se na parte traseira da base do assento 

. Enfie as cintas pela fivela de came e 
prenda-as com os ganchos .

Para remover o arnês do peito, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Para remover a capa lateral fina, realize o 
procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 17.14:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR AS 
CAPAS LATERAIS 
- ENVOLVIMENTO 
ARTICULADO

SECÇÃO 17.15:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR AS 
CAPAS LATERAIS 
- ENVOLVIMENTO 
FLEXÍVEL
Para instalar as capas laterais flexíveis, abra 
o Velcro e faça deslizar a capa sobre a 
almofada de plástico , com o Velcro 
virado para baixo e a superfície da cinta 
preta virada para fora. Fixe com o 
Velcro .

Para instalar as capas laterais, abra o Velcro 
e faça deslizar a capa sobre o molde de 
plástico, , com o Velcro virado para 
baixo, e o ilhó virado para cima. Fixe com 
o Velcro .

Para remover a capa lateral de 
envolvimento articulado, efetue o 
procedimento pela ordem inversa.

Para remover a capa lateral flexível, efetue o 
processo pela ordem inversa.
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SECÇÃO 17.16:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
DO APOIO DA CABEÇA

SECÇÃO 17.17:  
INSTALAR E DESINSTALAR 
A CAPA DO APOIO PARA 
OS PÉS

Para instalar a capa do apoio da cabeça, 
alinhe a capa do apoio da cabeça com 
a parte dianteira do molde e enrole a 
capa sobre ambas as extremidades , 
prendendo com os fechos . Certifique-
se de que alinha a capa de modo a que o 
fecho fique mais próximo de bordo inferior.

Para instalar a capa para o apoio para os 
pés, remova primeiro qualquer peça de 
hardware ou correias presas ao apoio para 
os pés. Coloque a capa do apoio para os 
pés na superfície do apoio, na parte traseira 

. Coloque a capa sobre a superfície 
superior do apoio para os pés, de modo 
a que os lados levantados da capa fiquem 
alinhados com a parte traseira e lados do 
apoio para os pés. Prenda na parte inferior 
com as correias de Velcro . 

Para remover a capa do apoio da cabeça, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.

Para remover a capa do apoio para os pés, 
efetue o procedimento pela ordem inversa.
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SECÇÃO 17.18:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
DO PUNHO
Para instalar a capa do punho, abra o Velcro 
e faça deslizar a capa  sobre a almofada 
de plástico, , com o Velcro virado para 
baixo e com a almofada orientada para 
corresponder aos contornos da almofada. 
Fixe com o Velcro . 

Para remover a capa do punho, efetue o 
processo pela ordem inversa.
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SECÇÃO 17.19:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
DA ALMOFADA DE 
LEVANTAMENTO
Para instalar a capa da almofada de 
levantamento, abra o Velcro e faça 
deslizar a capa , sobre a estrutura de 
placas , com o Velcro virado para cima 
e a almofada orientada de modo a que 
o lado do tecido cinzento sólido fique 
virado para a frente do assento. Prenda 
com o Velcro, e introduza a peça de 
extensão na capa lateral . 

Para remover a capa da almofada de 
levantamento, efetue o procedimento pela 
ordem inversa.
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SECÇÃO 17.20:  
INSTALAR E 
DESINSTALAR A CAPA 
DO SUPORTE LATERAL
Para instalar a capa do suporte lateral, 
abra o Velcro e enrole a capa , sobre a 
estrutura de placas , com o Velcro virado 
para baixo e a almofada orientada de 
modo a que a patilha de extensão , fique 
apontada para a almofada lateral e virada 
para fora. Com o Velcro, . e introduza a 
peça de extensão na capa lateral E .

Para remover a capa do suporte lateral, 
efetue o processo pela ordem inversa.

E
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SECÇÃO 18:  
CONFIGURAÇÃO 
CLÍNICA PARA GESTÃO 
DA POSTURA 
A configuração clínica do produto deve 
ser efetuada por uma pessoa técnica e 
clinicamente competente com a devida 
formação na utilização do produto. A 
Leckey recomenda que seja criado um 
registo escrito com todas as configurações 
clínicas do produto. Ajuste a altura do 
encosto, profundidade do assento e altura 
da placa dos pés antes de sentar a criança 
na cadeira. Estas configurações podem 
ser ajustadas com maior precisão com a 
criança no assento.

SECÇÃO 18.1:  
AJUSTAMENTO DA 
PROFUNDIDADE DO 
ASSENTO NO ASSENTO 
BÁSICO
Para ajustar a profundidade do assento no 
assento básico, desaperte os parafusos 
esquerdo e direito , na parte inferior da 
base do assento e mova para a frente e 
para trás até atingir a posição pretendida. 
Aperte ambos os parafusos para fixar.
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SECÇÃO 18.2:  
AJUSTAMENTO DA 
PROFUNDIDADE DO 
ASSENTO E ÂNGULO 
DA PERNA (ABDUÇÃO 
E ADUÇÃO) NO 
ASSENTO DIVIDIDO

SECÇÃO 18.3:  
AJUSTAMENTO DA 
PROFUNDIDADE 
DO ASSENTO COM 
CONTORNO

Para ajustar a profundidade do assento 
e ângulo da perna no assento dividido, 
desaperte os parafusos esquerdo e direito 

, na parte inferior da base do assento 
e mova cada componente da perna 
do assento separadamente até atingir a 
posição pretendida. Os componentes da 
perna do assento podem ser movidos 
para a frente, para trás e até 15 graus 
de abdução/adução. Aperte ambos os 
parafusos para fixar.

Para ajustar a profundidade do assento do 
assento com contorno, remova primeiro o 
conjunto da almofada com contorno  

, desde a base do assento, e remova as 
capas e espuma. Desaperte os parafusos 
 , em cada lado da placa, e faça deslizar 
para a frente e para trás até atingir a 
posição pretendida. Aperte os parafusos 
para fixar.
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Para atingir o limite máximo da 
profundidade do assento, a secção 
dianteira deve ser orientada como ilustrado 
acima. Para atingir o limite mínimo de 
profundidade do assento, remova os 
parafusos , em cada lado do assento, e 
rode a secção dianteira de modo a que o 
rebordo curto fique virado para cima 
 . Instale novamente a secção dianteira 
de modo a que a peça de deslizamento , 
e a ranhura, E , fiquem encaixados de cada 
lado. Instale novamente o parafuso com a 
anilha em cada lado do assento, ajuste para 
a posição pretendida e aperte os parafusos 
para fixar. 

Reponha a peça de espuma dianteira na 
base F , de modo a ficar encostada à 
superfície interior dianteira da estrutura 
de placas. Ajuste a espuma dianteira com 
contorno , para a posição, alinhando a 
espuma com a parte dianteira da estrutura 
de placas.

E

Também pode ajustar a profundidade 
da placa da base para evitar a suspensão 
da placa de assento com contorno. Para 
ajustar a profundidade da placa do assento, 
desaperte os parafusos esquerdo e direito, 
na parte inferior da base do assento e mova 
para a frente e para trás até atingir a posição 
pretendida. Aperte ambos os parafusos 
para fixar (veja as imagens em 18.1 ou 18.2).

F
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SECÇÃO 18.4:  
AJUSTAMENTO DA 
LARGURA DAS ANCAS 
NO ASSENTO COM 
CONTORNO

SECÇÃO 18.5:  
AJUSTAMENTO 
DA LARGURA DA 
ALMOFADA PARA AS 
ANCAS NO ASSENTO 
BÁSICO E DIVIDIDO 
(ENCOSTO BÁSICO)
Para ajustar a largura da almofada para as 
ancas no encosto básico, liberte a peça 
de fixação por encaixe da almofada do 
encosto para ter acesso ao parafuso de 
ajustamento . Desaperte o parafuso e 
ajuste para dentro e para fora para obter 
a posição pretendida. Aperte o parafuso 
para fixar.

Para ajustar a largura das ancas do assento 
com contorno, as almofadas para as 
ancas esquerda e direito , podem ser 
reposicionadas na base de Velcro , onde 
asas linhas curtas e pontilhadas , ajudam 
a posicionar e a alinhar. Alinhe o rebordo 
traseiro das almofadas com o rebordo 
traseiro da estrutura de placas.
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SECÇÃO 18.6:  
AJUSTAMENTO 
DA LARGURA DA 
ALMOFADA PARA 
AS ANCAS NO 
ASSENTO BÁSICO E 
DIVIDIDO (ENCOSTO 
MODERADO E 
COMPLEXO)

SECÇÃO 18.7:  
AJUSTAMENTO DA 
ALTURA E ÂNGULO DA 
ALMOFADA PARA AS 
ANCAS

Para ajustar a largura da almofada para as 
ancas no encosto moderado e complexo, 
localize o parafuso de ajustamento 
 , na parte traseira do molde. Desaperte 
o parafuso e ajuste para dentro e para fora 
para obter a posição pretendida. Aperte o 
parafuso para fixar.

Para ajustar a altura da almofada para as 
ancas, remova os dois parafusos 
 , e reponha nas combinações de furos 
adjacentes . Certifique-se de que move 
as porcas localizadas na parte traseira do 
molde para os recessos correspondentes. 
Os conjuntos das almofadas para as ancas 
também pode ser mudados da esquerda 
para a direita para obter opções de 
altura adicionais.

Para ajustar o ângulo das almofadas para as 
ancas, desaperte os dois parafusos ,  
e posicione no ângulo pretendido. Aperte 
os parafusos para fixar.
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SECÇÃO 18.8:  
AJUSTAR A ALTURA DO 
ENCOSTO

SECÇÃO 18.9:  
AJUSTAMENTO DA ALTURA 
DE ALMOFADAS INDIVIDUAIS 
EM ENCOSTOS MODERADOS 
E COMPLEXOSPara ajustar a altura do encosto, desaperte 

os parafusos no gancho de ajustamento 
da altura do encosto , e levante ou 
baixe as barras telescópicas do encosto 
até à altura pretendida. Para ajustar o 
encosto para baixo da posição mais alta, 
pressione a peça de fixação por encaixe 

, no lado da barra e empurre para 
baixo. Aperte os parafusos no gancho de 
ajustamento da altura do encosto ,  
para fixar nessa posição.

As almofadas dos encostos moderados e 
complexos têm duas versões de ganchos, o 
gancho básico ou complexo.

Para ajustar a altura do gancho básico, 
desaperte os parafusos , e faça deslizar o 
gancho para cima ou para baixo nas barras 
do encosto para a posição pretendida. 
Aperte os parafusos para fixar.

Para ajustar a altura do gancho complexo, 
desaperte os parafusos , e faça deslizar o 
gancho para cima ou para baixo nas barras 
do encosto para a posição pretendida. 
Aperte os parafusos para fixar.
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SECÇÃO 18.10:  
AJUSTAMENTO DA 
PROFUNDIDADE DA SECÇÃO 
SACRAL (APENAS ENCOSTOS 
MODERADOS E COMPLEXOS)

SECÇÃO 18.11:  
AJUSTAMENTO 
DO ÂNGULO DA 
SECÇÃO SACRAL 
(APENAS ENCOSTOS 
MODERADOS E 
COMPLEXOS)
Os ganchos complexos encontram-se nas 
secções sacral, torácica e dos ombros dos 
encostos complexos, e na secção sacral 
dos encostos moderados.

Para ajustar o ângulo do gancho complexo, 
desaperte os parafusos , do gancho. 
Ajuste o ângulo, rodando a secção do 
encosto em todos os eixos para a posição 
pretendida. Aperte os parafusos para fixar.

Os ganchos complexos encontram-se nas 
secções sacral, torácica e dos ombros dos 
encostos complexos, e na secção sacral 
dos encostos moderados.

Para ajustar a profundidade do gancho 
complexo, desaperte o parafuso 
 , em cada lado do gancho. Ajuste a 
profundidade, movendo a secção do 
encosto para a frente ou para trás para a 
posição pretendida . Aperte os parafusos 
para fixar.

Poderá ser necessário desaperte os 
parafuso de ajustamento do ângulo para 
obter a profundidade pretendida, de 
acordo com 18.11. Certifique-se de que 
ambos os parafusos estão apertados para 
fixar a posição após o ajustamento.
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SECÇÃO 18.12:  
AJUSTAMENTO DA 
PROFUNDIDADE DA SECÇÃO 
INTERMÉDIA DO ENCOSTO 
(APENAS ENCOSTOS 
COMPLEXOS)

SECÇÃO 18.13:  
AJUSTAMENTO 
DO ÂNGULO DA 
SECÇÃO INTERMÉDIA 
DO ENCOSTO 
(APENAS ENCOSTOS 
COMPLEXOS)Os ganchos complexos encontram-se nas 

secções sacral, torácica e dos ombros dos 
encostos complexos, e na secção sacral 
dos encostos moderados.

Para ajustar a profundidade do gancho 
complexo, desaperte o parafuso 
 , em cada lado do gancho. Ajuste a 
profundidade, movendo a secção do 
encosto para a frente ou para trás para a 
posição pretendida . Aperte os parafusos 
para fixar.

Os ganchos complexos encontram-se nas 
secções sacral, torácica e dos ombros dos 
encostos complexos, e na secção sacral 
dos encostos moderados.

Para ajustar o ângulo do gancho complexo, 
desaperte os parafusos , do gancho. 
Ajuste o ângulo, rodando a secção do 
encosto em todos os eixos para a posição 
pretendida. Aperte os parafusos para fixar.

Poderá ser necessário desaperte os 
parafuso de ajustamento do ângulo para 
obter a profundidade pretendida, de 
acordo com 18.11. Certifique-se de que 
ambos os parafusos estão apertados para 
fixar a posição após o ajustamento.
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SECÇÃO 18.14:  
AJUSTAMENTO DA 
PROFUNDIDADE DA 
SECÇÃO DOS OMBROS 
(APENAS COMPLEXOS)

SECÇÃO 18.15:  
AJUSTAMENTO DO 
ÂNGULO DA SECÇÃO 
DOS OMBROS 
(APENAS COMPLEXOS)

Os ganchos complexos encontram-se nas 
secções sacral, torácica e dos ombros dos 
encostos complexos, e na secção sacral 
dos encostos moderados.

Para ajustar a profundidade do gancho 
complexo, desaperte o parafuso 
 , em cada lado do gancho. Ajuste a 
profundidade, movendo a secção do 
encosto para a frente ou para trás para a 
posição pretendida . Aperte os parafusos 
para fixar.

Os ganchos complexos encontram-se nas 
secções sacral, torácica e dos ombros dos 
encostos complexos, e na secção sacral 
dos encostos moderados.

Para ajustar o ângulo do gancho complexo, 
desaperte os parafusos , do gancho. 
Ajuste o ângulo, rodando a secção do 
encosto em todos os eixos para a posição 
pretendida. Aperte os parafusos para fixar.

Poderá ser necessário desaperte os 
parafuso de ajustamento do ângulo para 
obter a profundidade pretendida, de 
acordo com 18.11. Certifique-se de que 
ambos os parafusos estão apertados para 
fixar a posição após o ajustamento.
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SECÇÃO 18.16:  
AJUSTAMENTO 
DO ÂNGULO DAS 
ASAS DOS OMBROS 
(APENAS ENCOSTOS 
MODERADOS OU 
COMPLEXOS)

SECÇÃO 18.17:  
AJUSTAR O 
COMPRIMENTO DO 
APOIO PARA OS PÉS

Para ajustar o ângulo das asas dos ombros, 
abra o fecho da capa em ambos os lados 
para ter acesso de cima ao parafuso de 
ajustamento. Desaperte o parafuso 
, e mova a asa do ombro para a posição 
pretendida. Aperte o parafuso para fixar na 
posição e feche a capa com o fecho.

Para ajustar a altura do apoio para os 
pés, desaperte o parafuso , e aumente 
ou reduza a altura do apoio para os pés 
para a posição pretendida. Aperte o 
parafuso para fixar. Para apoios para os 
pés individuais, a altura pode ser ajustada 
independentemente. Para apoios para 
os pés de peça única, é necessário 
desapertar os parafusos simultaneamente 
para poder ajustar.
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SECÇÃO 18.18:  
AJUSTAR O ÂNGULO 
DA HASTE DOS PÉS 
(ÂNGULO DO JOELHO)

SECÇÃO 18.19:  
AJUSTAMENTO DO 
ÂNGULO DO APOIO 
PARA OS PÉS (FLEXÃO 
DORSAL E FLEXÃO 
PLANTAR)Para ajustar o ângulo da haste dos pés, 

desaperte o parafuso , e rode a haste 
dos pés para a posição pretendida. Aperte 
o parafuso para fixar. Para apoios para os 
pés de duas peças, o ângulo pode ser 
ajustado independentemente. Para apoios 
para os pés de peça única, é necessário 
desapertar os parafusos simultaneamente 
para poder ajustar.

Para ajustar o ângulo do apoio para os 
pés para acomodar a flexão dorsal e 
plantar do apoio para os pés de duas 
peças, desaperte ou aperte o botão 
manual , sob a placa dos pés, para 
obter a posição pretendida.

Para ajustar o ângulo do apoio para os pés 
para acomodar a flexão dorsal e plantar na 
placa dos pés de uma peça, desaperte ou 
aperte o parafuso , na superfície superior 
da placa dos pés, para obter a posição 
pretendida.
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SECÇÃO 18.20:  
AJUSTAR AS SANDÁLIAS

SECÇÃO 18.21:  
AJUSTAR O 
ABRAÇADOR DO 
TORNOZELO

Para ajustar a posição da sandália na placa 
para os pés, desaperte o botão , e mova 
para a posição pretendida. Aperte o botão 
para fixar.

Para ajustar o abraçador do tornozelo, 
ajuste a posição da correia de Velcro à 
volta do tornozelo , e o comprimento da 
correia à volta do “triglide” .

Para colocar os pés do utilizador nas 
sandálias, prenda as correias de Velcro 
fornecidas para prender o pé na sandália. 
As correias devem ficar sobre o peito do pé 

, e sobre os dedos . A correia frontal 
podem ser enfiada numa das duas ranhuras 
em cada lado das sandálias, dependendo 
do tamanho do pé do utilizador.

Se a criança está calçada com 
sandálias ou calçado leve, 
verifique as correias para 
confirmar se as cintas não 
irritam a pele.
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SECÇÃO 18.22:  
AJUSTAR CORREIAS DE 
TORNOZELO

SECÇÃO 18.23:  
AJUSTAR AS BOTINHAS

Para ajustar a correia do tornozelo, ajuste a 
posição das correias de Velcro à volta do 
peito do pé , e à volta do tornozelo .

Para ajustar as botinhas, ajuste a posição 
das correias de Velcro à volta do peito 
do pé, , a correia de Velcro à volta do 
tornozelo , e o comprimento da correia à 
volta do “triglide” .



p112   Manual do utilizador da cadeira Leckey BeMe

SECÇÃO 18.24:  
AJUSTAMENTO DA 
PARTES LATERAIS 
(LARGURA, ALTURA E 
ÂNGULO)

SECÇÃO 18.25:  
AJUSTAMENTO DAS 
PARTES LATERAIS 
(PROFUNDIDADE)
Para ajustar a profundidade lateral, abra o 
Velcro da capa para ter acesso ao parafuso 
de ajustamento . Desaperte o parafuso e 
ajuste para a frente ou para trás para obter a 
posição pretendida. Aperte o parafuso para 
fixar. Instale novamente a capa de Velcro.

Para ajustar a altura, largura e ângulo das 
partes laterais, desaperte o parafuso na 
parte traseira do encosto básico , ou 
na parte traseira do encosto moderado 
e complexo . Ajuste a altura, largura e 
ângulo para a posição pretendida e aperte 
para fixar.
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SECÇÃO 18.26:  
AJUSTAMENTO DAS 
PARTES LATERAL 
ENVOLVENTES 
FLEXÍVEIS

SECÇÃO 18.27:  
AJUSTAMENTO DA 
ALTURA DO APOIO 
PARA O BRAÇO

O hardware das partes laterais flexíveis é 
ajustado da mesma maneira que as partes 
laterais normais. Para ajustar a tensão da 
parte lateral flexível, ajuste o comprimento 
das cintas da correia lateral dianteira .

O apoio para o braço pode ser ajustado 
em vários incrementos de posição de 
altura. Para ajustar a altura do apoio para 
o braço, desaperte o parafuso , que se 
encontra um pouco fora do centro da linha 
central da placa. Com a extremidade da 
ferramenta ainda na cabeça do parafuso, 
faça deslizar o parafuso para o outro lado 
da linha central, , que permitirá ajustar a 
altura do apoio para o braço para cima e 
para baixo. Para fixar, faça deslizar a cabeça 
do parafuso novamente para a posição 
original fora do centro, , num de vários 
incrementos de altura da posição, e aperte 
o parafuso para fixar.
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SECÇÃO 18.28:  
AJUSTAR ÂNGULO DO 
APOIO PARA O BRAÇO

SECÇÃO 18.29:  
AJUSTAMENTO DA 
PROFUNDIDADE DO 
APOIO PARA O BRAÇO

Para ajustar o ângulo do apoio para o 
braço, localize a alavanca de came , 
no centro do apoio para o braço. Levante 
a alavanca de came para desbloquear e 
mudar o ângulo do apoio para o braço , 
para a posição pretendida. Baixe a alavanca 
de came para a posição de fixação para a 
prender .

Para ajustar a profundidade dos apoios para 
os braços, remova os parafusos , para 
separar a almofada PU , da estrutura de 
placas . Reposicione a almofada numa 
das três posições e introduza os parafusos. 
Aperte os parafusos para fixar.
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SECÇÃO 18.30:  
AJUSTAMENTO DO 
ARNÊS CRUZADO

SECÇÃO 18.31:  
AJUSTAMENTO DO 
APOIO DA CABEÇA 

Para ajustar o arnês cruzado, mude o 
comprimento de cinta que passa pelas 
fivelas de came na parte traseira da base do 
assento , ou parte superior do encosto, 

, ou ajuste o comprimento das cintas 
nas correias do arnês, em qualquer um dos 
quatro cantos do arnês .

Para ajustar o apoio da cabeça, desaperte 
os parafusos ,  e . Ajuste a altura, 
profundidade e ângulo do apoio da cabeça 
para a posição pretendida. Aperte os 
parafusos ,  e , para fixar. 
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SECÇÃO 18.32:  
AJUSTAMENTO DO 
ÂNGULO LATERAL DO 
APOIO DA CABEÇA

SECÇÃO 18.33:  
AJUSTAR ÂNGULO DO 
TABULEIRO 

Para ajustar o ângulo lateral do apoio da 
cabeça, abra o fecho da capa em ambos os 
lados para ter acesso de cima ao parafuso 
de ajustamento. Desaperte o parafuso 

, e mova a parte lateral do apoio da 
cabeça para a posição pretendida. Aperte 
o parafuso para fixar na posição e feche a 
capa com o fecho.

Para ajustar o ângulo do tabuleiro, localize a 
alavanca de came, , no centro do apoio 
para o braço. Levante a alavanca de came 
para desbloquear e mudar o ângulo do 
apoio para o braço/tabuleiro , para a 
posição pretendida. Baixe a alavanca de 
came para a posição de fixação para a 
prender .

Tenha sempre cuidado para evitar entalar as 
mãos ou braços da criança quando instalar 
o tabuleiro.

Nunca use o tabuleiro para conduzir ou 
empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus 
Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser 
utilizador pelo utilizador da cadeira. Não se 
apoie no tabuleiro, nem coloque objetos 
com mais de 8 kg no tabuleiro.
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SECÇÃO 18.34:  
AJUSTAMENTO DA 
POSIÇÃO DA GUARDA 
DO COTOVELO

SECÇÃO 18.35:  
PRENDER, DESPRENDER 
E AJUSTAR O CINTO DE 
4 PONTOS

Para ajustar a guarda do cotovelo, 
desaperte os parafusos, ,e faça deslizar 
a almofada ao longo das ranhuras para a 
posição pretendida. Aperte os parafusos 
para fixar.

Para prender o cinto de 4 pontos, passe a 
cinta cinzenta através da ranhura superior 
no molde do assento , e depois pela 
fivela de came . Passe a cinta preta 
através da fivela de came à frente . Puxe 
a cinta até esticar e feche as fivelas de 
came. Certifique-se de que o cinto está 
orientado com a parte almofadada virada 
para a criança.



p118   Manual do utilizador da cadeira Leckey BeMe

Para desprender o cinto de 4 pontos, efetue 
o procedimento pela ordem inversa.

Feche a fivela , na parte da frente para 
prender o utilizador.

Prenda sempre primeiro o 
cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

SECÇÃO 18.36:  
PRENDER, DESPRENDER 
E AJUSTAR O CINTO DE 
2 PONTOS
Para prender o cinto de 2 pontos, passe a 
cinta cinzenta através da ranhura superior 
no molde do assento , e depois pela 
fivela de came . Puxe a cinta até esticar 
e feche as fivelas de came. Certifique-se 
de que o cinto está orientado com a parte 
almofadada virada para a criança.

Feche a fivela , na parte da frente 
para prender o utilizador.

Prenda sempre primeiro o 
cinto pélvico antes de efetuar 
qualquer outro ajustamento.

Informações sobre 
segurança: Deve garantir 
que que, quando utilizar o 

cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada 
Na ranhura no núcleo do assento (e 
não sobre o mesmo). Isto também é 
recomendado quando utilizar o cinto 
de 4 pontos.
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SECÇÃO 18.37:  
AJUSTAR SUPORTE 
PÉLVICO
Para ajustar o suporte pélvico, mude o 
comprimento de cinta que passa pelas 
fivelas de came na parte lateral da base do 
assento , ou parte superior do assento 
 . Ou ajuste o comprimento das cintas 
das correias dianteiras , em cada lado.

Para desprender o cinto de 2 pontos, 
inverta o procedimento.

Informações sobre 
segurança: Deve garantir 
que que, quando utilizar o 

cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada 
Na ranhura no núcleo do assento (e 
não sobre o mesmo). Isto também é 
recomendado quando utilizar o cinto 
de 4 pontos.
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SECÇÃO 18.38:  
AJUSTAR GUIAS 
FEMORAIS (LARGURA E 
ÂNGULO)

SECÇÃO 18.39:  
AJUSTAR O ÂNGULO 
DO ENCOSTO

Para ajustar a largura e ângulo das guias 
femorais, levante a almofada do assento 
à frente, , para ter acesso aos parafusos 

. No assento básico, as guias femorais 
encontram-se apenas no exterior do 
assento. O assento dividido tem quatro 
conjuntos de guias femorais. Desaperte 
os parafusos e mova para a posição 
pretendida. Aperte para fixar.

O ângulo do encosto pode ser ajustado 
de duas maneiras: com o mecanismo de 
reclinação do encosto e com a interface do 
encosto na base do mesmo.

Para ajustar o ângulo traseiro com o 
mecanismo de reclinação do encosto, 
localizar as alavancas de fixação, 
, na parte traseira do assento. Rode 
simultaneamente ambas as alavancas 
para fora , para libertar o mecanismo 
de reclinação e mova o encosto para a 
posição pretendida. Reponha as alavancas 
na posição fechada , para fixar. 
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Para ajustar o ângulo traseiro com a 
interface do encosto na base do mesmo, 
localize o parafuso , na interface. 

Retire completamente o parafuso do 
conjunto, separe a extrusão da interface 
 E , e as coberturas da extremidade F , das 
barras verticais e rode 180 graus. Encaixe as 
barras verticais na extrusão da interface e as 
nas coberturas da extremidade 
 , e introduza o parafuso através de 
todas. Aperte os parafusos com a porca 
para fixar.

O mecanismo de reclinação do encosto 
tem seis posições, em incrementos de 5 
graus, como indicado pelo gráfico , na 
lateral do assento. E também duas posições 
na interface do encosto, com diferença de 
5 graus, como indicado pelo gráfico , na 
lateral das coberturas da extremidade da 
interface. Atualmente indica +10⁰ a -15⁰.

FE
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Mecanismo de 
reclinação do 

encosto

Interface do 
encosto (símbolo 

virado para a 
frente)

Ângulo do assento 
para a parte traseira 

(°)

Intervalo de 
reclinação (°)

90 0

-25

90 +10

-15

Os seguintes ângulos traseiros podem ser obtidos com as seguintes combinações.
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SECÇÃO 18.40:  
AJUSTAR FORÇA 
TRASEIRA DINÂMICA
A resistência é ajustada variando a pressão 
do ar e deverá ser determinada pelo peso 
do utilizador, a posição sentada, o desenho 
do assento e as preferências pessoais.

A pressão é ajustada com uma bomba de 
ar  (fornecida com todos os encostos 
dinâmicos) instalada na válvula de ar 
principal do mecanismo dinâmico .

Para aumentar a pressão, bombeie ar para 
a válvula até atingir a pressão pretendida. 
Para reduzir a pressão, pressione a válvula 
de libertação de ar da bomba até atingir a 
pressão pretendida. 

Aviso: O intervalo de pressão 
é 50-250psi. Nunca exceda 
uma pressão de ar de 250psi 
no sistema de choque 
comprimido. Se exceder a 
pressão máxima de ar de 250 
lbs/polegada poderá causar 
ferimentos graves.
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Registo da força traseira dinâmica

Data Referência do cliente Força (PSI)
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