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Introdução
Este manual do usuário abrange as funções de seu LED R-net painel
de controle e serve como uma extensão do manual do usuário da
cadeira de rodas elétrica.

Leia e siga todas as instruções e avisos em todos os manuais
fornecidos antes de operar sua cadeira de rodas elétrica e seus
acessórios. O uso incorreto pode ferir o usuário e danificar a cadeira
de rodas. Para reduzir os riscos, leia cuidadosamente toda a
documentação, especificamente as instruções de segurança e seus
textos de aviso.

Também é muito importante que você dedique tempo suficiente
para se familiarizar com os vários botões, funções e controles de
direção, com as diferentes possibilidades de ajuste do assento, entre
outras funções de sua cadeira de rodas e seus acessórios, antes de
começar a usá-la.

Todas as informações, figuras, ilustrações e especificações são
baseadas nas informações do produto, disponíveis no momento em
que estas instruções operacionais foram criadas. As figuras e
ilustrações usadas nestas instruções operacionais são exemplos
representativos e não pretendem ser descrições exatas dos
componentes relevantes.



Reservamo-nos o direito de alterar o produto sem aviso prévio.
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LED R-net Avisos

1 Avisos

ADVERTENCIA!

Condições ambientais

Proteja a cadeira de rodas de exposição a qualquer tipo de umidade,
incluindo chuva, neve, lama ou borrifos.

Se algum revestimento ou o envoltório do joystick apresentar rachaduras
ou rasgos, ele deve ser substituído imediatamente. Se você não fizer isso,
a umidade pode entrar no sistema eletrônico e causar lesões pessoais ou
danos à propriedade, incluindo incêndios.
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LED R-net Painel de joystick, painel de controle LED do R-net

2 Painel de joystick, painel de controle LED
do R-net

2.1 Geral

Imagem 1. Painel de controle.

O painel de controle consiste em um joystick e botões de função. Na
frente do painel está a tomada do carregador.

A cadeira de rodas também pode ser equipada com um painel de
controle de assento, além do painel de controle.
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2.2 Tomada do carregador

Imagem 2. Tomada do carregador.

Essa tomada pode ser usada apenas para carregar ou bloquear a
cadeira de rodas. Não conecte qualquer outro tipo de cabo de
programação a essa tomada. Não use a tomada como uma fonte de
alimentação para nenhum outro dispositivo elétrico. A conexão de
outros dispositivos elétricos pode danificar o sistema de controle ou
afetar o desempenho de EMC (compatibilidade eletromagnética) da
cadeira de rodas.

CAUTELA!
Use somente o carregador de baterias
fornecido

A garantia da cadeira de rodas será anulada se qualquer dispositivo
diferente do carregador de baterias fornecido com a cadeira de rodas ou
a chave de bloqueio estiver conectado à tomada do carregador do
painel de controle.

2.3 Botões de função
O painel de controle tem um total de nove botões de função e um
joystick.
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2.3.1 Botão Liga/Desliga

Imagem 3. Botão Liga/Desliga.

O botão Liga/Desliga ativa a parte eletrônica do sistema de controle,
que, por sua vez, fornece energia aos motores da cadeira de rodas.

2.3.2 Botão de buzina

Imagem 4. Botão de buzina.

A buzina irá tocar enquanto o botão estiver sendo pressionado.

2.3.3 Botão e LED para ajustar a velocidade
ou configurar o perfil de condução

Imagem 5. Botão e LED para ajustar a velocidade
máxima ou configurar o perfil de condução.

Esse botão normalmente reduz ou aumenta a velocidade máxima da
cadeira de rodas. Ou então, o botão pode ser usado para definir o
perfil de condução.
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2.3.4 Botão de modo

Imagem 6. Botão de modo.

O botão de modo permite que o usuário navegue pelos modos
operacionais disponíveis para o sistema de controle. O modos
disponíveis dependem da programação do sistema de controle e da
variedade de dispositivos de saída auxiliares conectados ao sistema de
controle.

2.3.5 Botão de aviso de perigo

Imagem 7. Botão de aviso de perigo e LED.

Disponível somente se a cadeira de rodas estiver equipada com
luzes.

Esse botão liga e desliga as luzes de perigo da cadeira de rodas. As
luzes de perigo são utilizadas quando a cadeira de rodas constitui uma
obstrução para outras pessoas. Aperte o botão para ligar as luzes de
perigo e aperte novamente para desligá-las. Quando ativado, o LED
de perigo piscará em sincronia com as luzes de perigo da cadeira de
rodas.

2.3.6 Botão de luzes

Imagem 8. Botão de luzes e LED.

Disponível somente se a cadeira de rodas estiver equipada com
luzes.

Esse botão liga e desliga as luzes da cadeira de rodas. Aperte o botão
para ligar as luzes e aperte novamente para desligá-las. Quando
estiver ativado, as luzes LED se acenderão.
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2.3.7 Botão do sinal de mudança de direção à
esquerda

Imagem 9. Botão do sinal de mudança de direção à
esquerda e LED.

Disponível somente se a cadeira de rodas estiver equipada com
luzes.

Esse botão liga e desliga o sinal de mudança de direção à esquerda da
cadeira de rodas. Aperte o botão para ligar o sinal e aperte
novamente para desligá-lo. Quando ativado, o LED do sinal de
mudança de direção à esquerda piscará em sincronia com o sinal de
mudança de direção da cadeira de rodas.

2.3.8 Botão do sinal de mudança de direção à
direita

Imagem 10. Botão do sinal de mudança de direção à
direita e LED.

Disponível somente se a cadeira de rodas estiver equipada com
luzes.

Esse botão liga ou desliga o sinal de mudança de direção à direita da
cadeira de rodas. Aperte o botão para ligar o sinal e aperte
novamente para desligá-lo. Quando ativado, o LED do sinal de
mudança de direção à direita piscará em sincronia com o sinal de
mudança de direção da cadeira de rodas.
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2.4 Indicador de tensão das baterias

O visor mostra o status das baterias (da
esquerda para a direita):

Vermelho, amarelo e
verde

Totalmente
carregadas

Vermelho e amarelo Meio carregadas

Vermelho
Carregue as
baterias

Imagem 11. Indicador de tensão das baterias.

O indicador de tensão das baterias não mostra exatamente a
quantidade de carga restante nas baterias, mas fornece uma ideia
aproximada para ajudá-lo a evitar paradas desnecessárias devido a
baterias descarregadas.

O indicador mostra um valor mais preciso cerca de 1 minuto após se
interromper a condução e não serem utilizadas mais quaisquer
funções elétricas.

CAUTELA!
O indicador de tensão também é usado como
indicador de falha

O indicador de tensão das baterias também funciona como um indicador
de falha para o sistema eletrônico da cadeira de rodas. Consulte para
obter mais informações.
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2.5 Indicador de velocidade máxima
2.5.1 Velocidade

1 - 2 LEDs
exibe baixa velocidade

3 - 4 LEDs
exibe velocidade média

5 LEDs
exibe velocidade máxima

Imagem 12. Indicador de velocidade máxima.

Indica a velocidade máxima definida para a cadeira de rodas.

2.5.2 Perfil de condução
Para aplicações especiais, a cadeira de rodas pode ser programada
com mais de um perfil de condução. Nesse caso, os LEDs
indicadores exibirão o perfil de condução selecionado. Podem existir
até cinco perfis de condução.

CAUTELA!
O indicador de velocidade também é usado
como um indicador de falha

O indicador de velocidade máxima ou perfil de condução também
funciona como um indicador de falha para o sistema eletrônico da
cadeira de rodas. Consulte para obter mais informações.
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2.6 Indicador do assento

Imagem 13. Indicador do assento.

Em determinados assentos, as funções elétricas de elevação de
assento, ângulo de assento, ângulo de encosto e ângulo de apoio de
perna são controladas pelo joystick do painel de controle. Nesse caso,
a função ativa do assento é exibida no indicador do assento do painel
de controle.

20



LED R-net Painel de joystick, painel de controle LED do R-net

21



A

33
65
66

po
r-B
R


	1 Avisos 
	2 Painel de joystick, painel de controle LED do R-net 
	2.1 Geral 
	2.2 Tomada do carregador 
	2.3 Botões de função 
	2.3.1 Botão Liga/Desliga 
	2.3.2 Botão de buzina 
	2.3.3 Botão e LED para ajustar a velocidade ou configurar o perfil de condução 
	2.3.4 Botão de modo 
	2.3.5 Botão de aviso de perigo 
	2.3.6 Botão de luzes 
	2.3.7 Botão do sinal de mudança de direção à esquerda 
	2.3.8 Botão do sinal de mudança de direção à direita 

	2.4 Indicador de tensão das baterias 
	2.5 Indicador de velocidade máxima 
	2.5.1 Velocidade 
	2.5.2 Perfil de condução 

	2.6 Indicador do assento 


