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Mini Joystick R-net 
 
 
   Ref.ª peça de reposição: 1825767 MJ R-net 

 

1 Aspectos gerais 

O Mini Joystick R-NET (MJ-RNET) é um dispositivo de entrada que é ligado ao sistema 
electrónico da cadeira de rodas R-NET. 
 

• Trata-se de um pequeno joystick 
que pode ser manuseado com 
pouca força (< 10 g) e com 
movimentos mínimos. 

 
• O formato ergonómico é ideal 

para manusear o joystick e 
conduzir a cadeira de rodas com 
o polegar.  

 
• O joystick pode ser ajustado às 

necessidades individuais e 
capacidades do utilizador através 
da configuração das definições 
de sensibilidade e batida. 

 
• O Mini Joystick pode ser instalado na posição vertical através do kit de suporte. 

 
• O joystick pode ser ajustado às necessidades do utilizador através de duas peças 

suplementares - uma bola e um disco. Em combinação com o kit de 
suporte, o joystick pode ser manuseado com um dedo, a mão, a 
língua, o queixo, etc. 

 
• O Mini Joystick está sempre equipado com uma interface que 

permite ligar directamente o módulo ao sistema electrónico da 
cadeira de rodas. 

 
• A possibilidade de ajuste da sensibilidade do manípulo faz deste 

produto a solução perfeita para pessoas com distrofia muscular, 
não obstante poder ser também utilizado por pessoas com outros 
problemas físicos. 

 
• O joystick está completamente protegido da humidade, o que o 

torna adequado para a sua utilização em espaços exteriores. 
 

• Caso o joystick não seja utilizado durante um longo período de tempo, recomenda-
se a colocação de uma capa para fornecer maior protecção.  
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2 Funcionamento 

2.1 Introdução 
O MJ-RNET é um módulo de joystick que pode ser ligado directamente ao sistema de 
comando R-NET da PG Drives Technology (PDGT). Aqui se faz referência ao R-NET 
Control System Technical Manual (Manual técnico do sistema de comando R-NET) – 
SK77981 – da PGDT. 
O conteúdo pertinente deste capítulo deve ser incluído no manual do utilizador da cadeira 
de rodas. A Permobil pode disponibilizar cópias em papel ou formato digital (Adobe PDF). 
A PGDT pode disponibilizar cópias do seu documento SK77981, em papel ou formato 
digital (Adobe PDF). Não é permitida a reprodução destes dois documentos sem a 
autorização expressa da Permobil. 
 
O funcionamento do R-net varia em função da programação. Este capítulo abarca os tipos 
especiais de funcionamento do MJ-RNET. Para conhecer a descrição completa do 
sistema, consulte o documento SK77981 da PGDT. Compete ao fabricante da cadeira de 
rodas ou ao fornecedor local assegurar a inclusão das secções pertinentes deste capítulo 
no manual do utilizador da cadeira de rodas. 
 
Leia este capítulo atentamente, pois ajudá-lo-á a conservar a sua cadeira de rodas de um 
modo fiável e seguro. 
 

2.2 Aspectos gerais 
O sistema de comando R-net é constituído, no mínimo, por dois módulos: o módulo de 
joystick e o módulo de alimentação. Em virtude do seu design modular, a profundidade do 
sistema de comando pode ser aumentada em larga escala. O diagrama abaixo apresenta 
a configuração básica. 
 

 
 

2.2.1 Manuseamento 
Evite a ocorrência de pancadas no sistema de comando e, sobretudo, no joystick. Durante 
a condução, evite embater em obstáculos com o sistema de comando ou o joystick. 
Nunca deixa cair o sistema de comando. 
Ao transportar a sua cadeira de rodas, assegure-se de que o sistema de comando e o 
joystick estão bem protegidos. Evite danos na cablagem. 
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2.2.2 Condições de funcionamento 
O sistema de comando utiliza componentes de classe industrial que asseguram um 
funcionamento seguro em diversas condições. Todavia, a fiabilidade do sistema de 
comando poderá ser melhorada se a sua exposição em condições extremas for limitada 
ao mínimo. 
Não exponha o sistema de comando ou os seus componentes à humidade durante longos 
períodos de tempo. Se o sistema de comando contiver resíduos de alimentos ou líquidos, 
limpe-o o mais rapidamente possível. 

2.2.3 Limpeza 
Limpe o sistema de comando e o joystick com um pano embebido em detergente diluído. 
Limpe o joystick com muito cuidado. 
Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou à base de álcool. 
 

2.3 Ligação dos conectores 
Como ligar os cabos de comunicação: 
Pegue o conector pela sua protecção e empurre-o com firmeza na direcção do seu par até 
deixar de ver a parte plástica amarela. 
A fixação dos conectores é efectuada através de um sistema de atrito. 
 

 
 
Como desligar os cabos de comunicação: 
Pegue os conectores pela sua protecção e separe-os. 
 



  Página: 4/15 
   
Mini Joystick R-net - Manual do Utilizador 
Ref.ª documento: 205319-PT-0 Edição 1 2011-04 (0001-8006a-0100a) 

2.4 Comandos 
A maior parte dos comandos do MJ-RNET é comum ao módulo de joystick standard da 
PGDT. Os comandos convencionais do MJ-RNET são descritos nesta secção. Para a sua 
descrição completa, consulte o documento SK77981 da PGDT. 
 

 
 

1. Cabeça do Mini Joystick 
2. Interface do Mini Joystick 
3. Entrada para comutador de perfil externo 
4. Entrada para comutador de ligar/desligar externo 

2.4.1 Joystick 
A principal função do joystick é a de controlar a velocidade e a direcção da cadeira de 
rodas.  Quanto mais o joystick for afastado da sua posição central, mais rápido se 
deslocará a cadeira de rodas. Ao largar o joystick, tal acção accionará automaticamente 
os travões. 
Se a cadeira de rodas estiver equipada com accionadores, o joystick pode também ser 
utilizado para mover e seleccionar accionadores. 

2.4.2 Comutadores e LED 
 

 
 

1. LED indicador vermelho 
2. LED indicador verde 

 
2.4.2.1 Entrada para comutador de ligar/desligar externo 
Isto permite ao utilizador ligar e desligar o sistema de comando através de um dispositivo 
externo como, por exemplo, um botão táctil ("buddy button"). 
 
2.4.2.2 Entrada para comutador de perfil externo 
Em função da programação do sistema de comando, um dispositivo externo, como um 
botão táctil, pode ter diferentes funções. A função predefinida de fábrica é a de "Buzina". 
A buzina será accionada ao premir-se o comutador ligado (desde que a função padrão 
esteja seleccionada). Para obter mais informações e conhecer as diversas 
funcionalidades do dispositivo externo, consulte o Program Manual (Manual de 
Programação) – 205320-UK-0. 
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2.4.2.3 LED indicador 
O LED indicador fornece algumas informações ao utilizador. 
 

Status Indicator Status of MJ
Red Starting up
Red/Green pulse slow Reconfiguration of system
Red/Green pulse fast Restart request
Fast red pulse Joystick out of neutral
Green Focus -> Drive Mode
Red No Focus
Green pulse Standby
Fast Red pulse Drive inhibit
1 red pulse Failure -> Not Calibrated or Tested
2 red pulses Failure -> Internal Error
3 red pulses Failure -> External Error

Failure

Normal Operation

MJ State Indication Chart

Start up

 
 

2.5 Ecrã de diagnóstico ou reacção acústica  
O accionamento dos circuitos de segurança do sistema de comando da cadeira de rodas 
e o bloqueio da sua movimentação pelo sistema de comando farão apresentar um ecrã de 
diagnóstico. 
Isto indica um disparo do sistema, ou seja, a detecção de um problema pelo R-net algures 
no sistema eléctrico da cadeira de rodas. 
Os LED indicadores acenderão intermitentemente, a intervalos periódicos, com uma luz 
verde e uma série de luzes vermelhas. O número de luzes vermelhas intermitentes indica 
uma avaria. 
 

 
1. LED indicador vermelho 
2. LED indicador verde 

 
Caso o erro não seja crítico (por exemplo, se o módulo do sistema de comando inteligente 
(ICS) detectar uma luz partida), tal não impedirá a movimentação da cadeira de rodas, 
mas emitirá um sinal acústico intermitente.  
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2.6 Preparação para a condução 
 
- Accione o comutador de ligar/desligar. Aguarde até a luz LED acender continuamente a 
verde. 
 

 
1. LED indicador vermelho 
2. LED indicador verde 

 
 
- Seleccione um perfil adequado para si. 
- Manuseie o joystick a fim de controlar a velocidade e a direcção da cadeira de rodas. 
 
Nota: se manusear o joystick antes ou logo após ligar o sistema de comando, o LED 
vermelho piscará numa cadência rápida. Terá de largar e centrar o joystick para retomar o 
funcionamento normal. 
 

2.7 Sugestões para a utilização do sistema de comando 

2.7.1 Condução - Aspectos gerais 
Assegure-se de que o sistema de comando está bem fixo e que o joystick se encontra na 
posição correcta. A mão ou o membro utilizado para manusear o joystick deverá estar 
apoiado. Não utilize o joystick como apoio único para a mão ou o membro - os 
movimentos e os choques da cadeira de rodas poderão perturbar o seu comando. 

2.7.2 Técnica de condução 
O sistema de comando interpreta os movimentos do joystick e gera os movimentos 
adequados da cadeira de rodas. O comando da cadeira de rodas exige muito pouca 
concentração, o que representa um grande benefício para os utilizadores inexperientes. 
Uma técnica bem conhecida passa meramente por apontar o joystick na direcção onde 
pretende ir. Assim, a cadeira de rodas deslocar-se-á na direcção apontada pelo joystick. 
Quanto mais o joystick for afastado da sua posição central, mais rápido se deslocará a 
cadeira de rodas. Ao largar o joystick, a cadeira de rodas parará. 
O sistema inteligente de controlo da velocidade minimiza os efeitos dos declives e dos 
diferentes tipos de terreno. 
 
Nota: o utilizador da cadeira de rodas deve estar apto a manobrá-la em segurança. A 
Permobil isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes de todo e qualquer tipo de 
danos causados pelo incumprimento desta condição. 
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2.7.3 Movimentação lenta 
Se a cadeira de rodas não se movimentar à velocidade máxima ou não responder 
rapidamente, não obstante ter a bateria em boas condições, poderá existir uma avaria não 
perigosa. Contacte a assistência técnica. 
 

2.8 Precauções de utilização 
 
Se a cadeira de rodas se movimentar de um modo inesperado, LARGUE O JOYSTICK. 
Esta acção parará imediatamente a cadeira de rodas. 

2.8.1 Perigos 
Não conduza a cadeira de rodas: 
• Em incumprimento das restrições de utilização indicadas no manual do utilizador da 
cadeira de rodas (por exemplo, inclinações máximas, altura da berma, etc). 
• Em locais ou superfícies onde a perda de aderência das rodas possa ser perigosa (por 
exemplo, declives em superfícies relvadas molhadas). 
• Se souber que o sistema de comando ou outros componentes vitais necessitam de 
reparação. 
 
Embora o sistema de comando R-net esteja concebido para ser extremamente fiável 
e cada unidade tenha sido rigorosamente testada durante a fase de fabrico, poderá 
existir sempre a possibilidade (se bem que mínima) de uma avaria do sistema. Em 
determinadas condições de avaria do sistema, o sistema de comando parará 
instantaneamente a cadeira de rodas por razões de segurança. Se existir qualquer 
possibilidade de o utilizador cair da cadeira de rodas em resultado de uma 
travagem repentina, é vital que esta seja fornecida com um dispositivo de retenção, 
como um cinto de segurança, e que este seja sempre utilizado com a cadeira em 
movimento. A Permobil isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes de 
todo e qualquer tipo de danos causados pela paragem inesperada da cadeira de 
rodas ou pela utilização incorrecta da mesma ou do sistema de comando. 
 
Não manuseie o sistema de comando, se a cadeira de rodas apresentar um 
comportamento anómalo ou sinais anómalos de aquecimento, faíscas ou fumo. 
Desligue imediatamente o sistema de comando e contacte a assistência técnica. A 
Permobil isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes de todo e qualquer 
tipo de danos causados pelo incumprimento desta condição. 
 
O equipamento electrónico pode ser afectado por interferências electromagnéticas 
(IEM). Tais interferências podem ser geradas por estações de rádio, de televisão, 
outros emissores de rádio e telemóveis. Se a cadeira de rodas apresentar um 
comportamento anómalo devido a IEM, desligue imediatamente o sistema de 
comando e contacte a assistência técnica. A Permobil isenta-se de quaisquer 
responsabilidades resultantes de todo e qualquer tipo de danos causados pelo 
incumprimento desta condição. 
 
O fabricante e/ou fornecedor da cadeira de rodas é responsável por assegurar o seu 
cumprimento com as disposições das regulamentações nacionais e internacionais 
pertinentes em matéria de compatibilidade electromagnética (CEM). A Permobil 
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isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes de todo e qualquer tipo de 
danos causados pelo incumprimento desta condição. 
 
O utilizador da cadeira de rodas terá de obedecer a todos os avisos de segurança 
associados. A Permobil isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes de 
todo e qualquer tipo de danos causados pelo incumprimento desta condição. 
 

2.9 Inspecções de segurança 
Os circuitos electrónicos do sistema de comando foram concebidos para máxima 
segurança e fiabilidade. O microcomputador incorporado realiza inspecções de segurança 
até 100 vezes por segundo. Em complemento desta inspecção de segurança, o utilizador 
deverá efectuar as inspecções periódicas abaixo indicadas. 
Se o sistema de comando não passar numa dessas inspecções, deixe de utilizar a 
cadeira de rodas e contacte a assistência técnica. 

2.9.1 Inspecções diárias 
Joystick: - Com o sistema de comando desligado, verifique se o joystick não 

está arqueado ou danificado ou se regressa à posição central quando 
o manuseia e larga. Se existir algum problema, interrompa as 
inspecções de segurança e contacte a assistência técnica. 

2.9.2 Inspecções semanais 
Travão de 
estacionamento:  - Este teste deve ser realizado numa superfície nivelada com, pelo 

menos, um metro de espaço livre em redor da cadeira de rodas. 
 - Ligue o sistema de comando. 
 - Verifique se o LED permanece aceso após a inicialização e se o 

indicador do nível de carga da bateria apresenta uma quantidade 
razoável de carga. 

 - Desloque lentamente o joystick para a frente até ouvir o 
accionamento dos travões de estacionamento. A cadeira poderá 
começar a mover. 

 - Largue imediatamente o joystick. Terá de ouvir o accionamento de 
cada travão de estacionamento num espaço de alguns segundos. 

 - Repita o teste mais três vezes, deslocando lentamente o joystick 
para trás, para a esquerda e para a direita. 

Conectores:  - Certifique-se de que todos os conectores estão bem ligados. 
Cabos:  - Verifique o estado de todos os cabos e conectores. 
Fole do joystick:  - Verifique o fole fino de borracha, junto da base do veio do joystick, 

para procurar danos ou fendas. Efectue apenas uma inspecção visual 
sem mexer no fole. 

Montagem:  - Certifique-se de que todos os componentes do sistema de comando 
estão bem montados. Não aperte demasiado quaisquer parafusos de 
fixação. 

2.9.3 Assistência técnica 
Para garantir um funcionamento satisfatório contínuo, recomendamos que a cadeira de 
rodas e o respectivo sistema de comando sejam inspeccionados pelo seu serviço de 
assistência técnica após decorrido um período de um ano a contar da data da primeira 
utilização. Contacte o seu serviço de assistência técnica para obter informações sobre as 
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datas das inspecções. 
 

2.10 Programação 
O sistema de comando pode ser programado à medida das suas necessidades. A 
programação pode ser efectuada pelo software especializado e "dongle" R-net. Consulte 
o Program Manual (Manual de Programação) – 205320-UK-0. 
Se reprogramar o sistema de comando, obedeça às limitações indicadas no manual do 
utilizador da cadeira de rodas. Aponte todas as alterações efectuadas para posterior 
consulta. 
 
Nota: a programação deverá ser efectuada apenas por profissionais de saúde com 
profundos conhecimentos sobre os sistemas de comando electrónico da PGDT e o MJ-
RNET. A programação incorrecta poderá originar uma má configuração da cadeira de 
rodas para o utilizador. A Permobil isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes 
de todo e qualquer tipo de danos causados pela modificação dos valores predefinidos de 
fábrica respeitantes à programação do sistema de comando. 
 

2.11 Assistência técnica 
Qualquer serviço de reparação e assistência técnica terá de ser realizado por pessoal 
técnico autorizado. A abertura do sistema de comando, ou a realização de modificações 
ou ajustes não autorizados ao mesmo ou aos seus componentes, anulará quaisquer 
garantias e poderá pôr em risco a sua vida ou a de outras pessoas. Tais acções são 
expressamente proibidas. 
 
A Permobil isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes de todo e qualquer tipo 
de danos causados pela abertura, modificações ou ajustes não autorizados ao sistema de 
comando R-net. 
 
Se o sistema de comando estiver danificado, ou se ocorrerem danos internos resultantes 
de embates ou queda, mande inspeccionar o produto por pessoal qualificado antes da 
sua utilização. A Permobil isenta-se de quaisquer responsabilidades resultantes de todo e 
qualquer tipo de danos causados pelo incumprimento desta condição. 
 

2.12 Garantia 
O MJ-RNET está coberto por um período de garantia estipulado pelo serviço de 
assistência técnica. Para obter mais informações sobre o período de garantia, contacte o 
seu serviço de assistência técnica. 
 
A garantia será anulada, se o MJ-RNET: 
- Não for utilizado de acordo com as indicações do manual do utilizador do MJ-RNET (o 
presente manual) da Permobil. 
- Não for utilizado de acordo com as indicações do R-net control system Technical Manual 
(Manual técnico do sistema de comando R-net), SK77981, da PGDT. 
- For utilizado incorrectamente. 
- Tiver sido modificado ou reparado por pessoas não autorizadas. 
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3 Instalação 

3.1 Funcionamento do R-Net 
Leia atentamente o Capítulo 2. É importante que as informações sobre funcionamento do 
Capítulo 2 sejam fornecidas como no manual do utilizador da cadeira de rodas ou num 
documento em separado. 
 

3.2 Definições de programação 
Compete ao fabricante ou ao fornecedor da cadeira de rodas programar o sistema de 
comando para se adequar ao modelo do veículo e garantir uma utilização plena segura 
em conformidade com os requisitos legais pertinentes. A Permobil isenta-se de quaisquer 
responsabilidades resultantes de todo e qualquer tipo de danos causados por uma avaria 
ou pela programação incorrecta do sistema de comando R-net. Para obter mais 
informações sobre programação, consulte o Manual de Programação. 
 
A programação deverá ser efectuada apenas por profissionais de saúde com 
profundos conhecimentos sobre os sistemas de comando electrónico da PGDT e o 
MJ-RNET da Permobil. A programação incorrecta poderá originar uma má 
configuração da cadeira de rodas para o utilizador. 
 

3.3 Ligações 
Em seguida, são apresentadas algumas configurações mais comuns. 

3.3.1 Configurações do comando 
3.3.1.1 Configuração básica 
É constituída por um módulo de alimentação, um cabo de comunicação e um módulo de 
joystick. 
 

 
 



  Página: 11/15 
   
Mini Joystick R-net - Manual do Utilizador 
Ref.ª documento: 205319-PT-0 Edição 1 2011-04 (0001-8006a-0100a) 

3.3.1.2 Configuração do joystick e do ICS 
É constituída por um módulo de alimentação, um sistema de comando inteligente (ICS), 3 
cabos de comunicação, um bloco de conectores R-net e um módulo de joystick. 
 

Módulo de alimentação Sistema de comando 
inteligente (ICS) 

Módulo de joystick 

 

 
 

3.4 Montagem 

3.4.1 Montagem do módulo de joystick 
3.4.1.1 Aspectos gerais 
O módulo de joystick deve ser fixado com 2 parafusos Plastite (3x8 mm) com uma 
penetração máxima de 5 mm. Num diâmetro de implantação de furos (PCD) - PCD 10 mm 
- existem 4 orifícios reservados para a montagem. Não aperte demasiado os parafusos. O 
kit de montagem do Mini Joystick contém 3 parafusos Plastite de 3x8 mm. 
 

 

 
 

1. PCD 10 mm com 4 orifícios de montagem 
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3.4.1.2 Suporte de apoio 
Juntamente com o Mini Joystick, é fornecido um suporte de apoio para montagem. 
 

 
 

3.4.2 Montagem do módulo de alimentação e do ICS 
Se necessitar de conselhos e informações adicionais, contacte a Permobil. 
 
 

3.4.3 Cabos 
Os cabos para os diversos módulos têm de ser encaminhados e presos de modo a não 
sofrerem danos (por exemplo, por corte ou esmagamento). 
Se necessitar de conselhos adicionais, contacte a Permobil. 
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3.5 Cablagem do módulo de joystick 
O módulo de joystick é ligado ao módulo de alimentação por um cabo de comunicação. 
Como ligar os cabos de comunicação: 
- Pegue o conector pela sua protecção e empurre-o com firmeza na direcção do seu par 
até deixar de ver a parte plástica amarela. A fixação dos conectores é efectuada através 
de um sistema de atrito. 
 

 
 
Como desligar os cabos de comunicação: 
- Pegue os conectores pela sua protecção e separe-os. 
 

3.6 Cablagem do módulo de alimentação e do ICS 
Se necessitar de conselhos e informações adicionais, contacte a Permobil. 
 

3.7 Testes de funcionalidade 
Em cada cadeira de rodas, realize os testes a seguir mencionados, pela ordem indicada, 
antes do seu envio. 
 
Estes testes devem ser realizados ao ar livre e sempre com a utilização de um 
dispositivo de retenção, como um cinto de segurança. A Permobil isenta-se de 
quaisquer responsabilidades resultantes de todo e qualquer tipo de danos 
causados pelo incumprimento desta condição. 

3.7.1 Joystick e fole 
- Verifique se o joystick não está arqueado ou danificado. 
- Verifique o fole fino de borracha, junto da base do veio do joystick, para procurar danos 
ou fendas. Efectue apenas uma inspecção visual sem mexer no fole. 
- Verifique se o joystick regressa à posição central quando o manuseia e larga. 

3.7.2 Teste de funcionamento 
Este teste deve ser realizado numa superfície nivelada com, pelo menos, um metro de 
espaço livre em redor da cadeira de rodas. 
- Ligue o sistema de comando. 
- Verifique se o indicador de carga da bateria permanece aceso, ou fica intermitente, 
decorrido um segundo. 
- Desloque lentamente o joystick para a frente até ouvir o accionamento dos travões de 
estacionamento. A cadeira poderá começar a mover. 
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- Largue imediatamente o joystick. Terá de ouvir o accionamento de cada travão de 
estacionamento num espaço de alguns segundos. 
- Repita o teste mais três vezes, deslocando lentamente o joystick para trás, para a 
esquerda e para a direita. 

3.7.3 Teste de condução 
- Conduza a cadeira de rodas e certifique-se do seu funcionamento correcto em todas as 
posições dos comandos do utilizador. 

3.7.4 Teste de paragem suave 
- Conduza a cadeira de rodas à velocidade máxima para a frente e desligue o sistema de 
comando. 
- A cadeira de rodas não poderá parar repentinamente, mas sim desacelerar até à sua 
paragem total. 
 

3.8 Compatibilidade electromagnética (CEM) 
O MJ-RNET foi testado numa cadeira de rodas genérica com vista ao cumprimento das 
disposições da Directiva 89/336/CEE e dos requisitos respeitantes ao CEM previstos na 
norma EN12184. O fabricante ou o fornecedor da cadeira de rodas deverão tomar em 
conta a CEM e realizar testes adequados, se necessário. 
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