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Introdução
Este manual do usuário abrange as funções de seu Permobil R-net
(PJSM) 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.

É também da maior importância dedicar tempo suficiente para se
familiarizar com os vários botões, funções e controles de direção,
além das diferentes possibilidades de ajuste de assento etc. de sua
cadeira de rodas e dos 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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Permobil R-net (PJSM) Avisos

1 Avisos

ADVERTENCIA!

Condições ambientais

Proteja a cadeira de rodas da 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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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2 Módulo de joystick Permobil para R-net

Imagem 1. Painel de joystick Permobil, tela colorida de 2,8”.

A. Luzes de advertência e elevação de assento
B. Luzes e inclinação do encosto
C. Tela
D. Indicador de virar à esquerda e inclinação

do apoio de perna
E. Indicador de virar à direita e inclinação do

assento
F. Alimentação principal ligada ou desligada;

seletor de modo ou perfil
G. Interruptor de alavanca de velocidade

máxima, diminuir ou aumentar
H. Joystick
I. Botão de buzina
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

A imagem de visão geral na página anterior mostra as funções básicas
do painel de controle. Todos os botões e chaves de alternância, além
do joystick, podem ter funcionalidade adicional.

A tomada de carregamento está localizada na parte frontal do painel
Imagem 2 Tomada do carregador

Duas tomadas macho estão localizadas na base do painel. Uma serve
para o botão ligar/desligar externo e a outra, para o botão de perfil
externo. Imagem 11 Tomadas.

A cadeira de rodas pode também ser equipada com um painel de
controle de assento extra, além do painel de controle.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.1 Tomada do carregador

Imagem 2. Tomada do carregador

Essa tomada deve ser usada apenas para carregar ou travar a cadeira
de rodas. Não conecte qualquer outro tipo de cabo de programação
a essa tomada. Esta tomada não deve ser usada 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.

2.2 Botões e interruptores de alavanca
No painel de controle, há um total de cinco botões e dois
interruptores de alavanca.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.2.1 Interruptor de alavanca de alimentação,
modo e perfil

Imagem 3. Interruptor de alavanca de alimentação,
modo e perfil.

O interruptor de alavanca é usado para ligar/desligar o sistema de
controle.

Empurre o interruptor para frente para ligar a alimentação e
empurre-o para trás para desligar a alimentação.

O interruptor de alavanca pode também ser usado para percorrer os
perfis e modos disponíveis. Empurre o interruptor para frente para
percorrer os perfis e modos disponíveis.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

Imagem 4. Interruptor de alavanca de alimentação,
modo e perfil, versão anterior.

Se seu painel estiver equipado com uma versão anterior do
interruptor de alavanca, conforme mostrado na figura 4, siga a
instrução abaixo.

Puxe o interruptor de alavanca para trás para ligar ou desligar a
alimentação.

O interruptor de alavanca pode também ser usado para percorrer os
perfis e modos disponíveis. Empurre o interruptor para frente para
percorrer os perfis e modos disponíveis.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.2.2 Interruptor de alavanca de velocidade
máxima

Imagem 5. Interruptor de alavanca de velocidade
máxima, diminuir ou aumentar.

Esse interruptor diminui ou aumenta a velocidade máxima da cadeira
de rodas. O indicador de velocidade máxima na tela mostra a
configuração atual. Empurre o interruptor de alavanca para frente
para aumentar a configuração e para trás para diminuir a
configuração.

2.2.3 Botão de buzina

Imagem 6. Botão de buzina.

A buzina irá tocar enquanto o botão estiver sendo pressionado.

2.2.4 Botões de função
Quatro botões de função estão localizados nos lados esquerdo e
direito da tela. Os símbolos na tela mostram a função atual.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.2.4.1 Luzes de advertência e elevação de assento

Imagem 7. Botão de função e símbolos da tela para
luzes de advertência e elevação de assento.

Esse botão controla as luzes de advertência da cadeira de rodas se ela
estiver equipada com luzes, bem como o elevador de assento, se essa
função estiver programada para o painel de controle.

As luzes de advertência são usadas quando a cadeira de rodas é
posicionada de forma a constituir um obstáculo para outras pessoas.
Quando as luzes de advertência estiverem acesas, um símbolo na tela
piscará em sincronia com as luzes de advertência da cadeira de rodas.

É assim que se ligam e desligam as luzes de advertência.
1. Pressione o botão para ligar as luzes de advertência.
2. Pressione novamente o botão para desligar as luzes de

advertência.

É assim que se controla a elevação do assento.
1. Pressione e segure o botão para elevar o assento até a posição

desejada.
2. Pressione e segure o botão novamente para baixar o assento até a

posição desejada.

17



Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.2.4.2 Luzes e inclinação do encosto

Imagem 8. Botão de função e símbolos da tela para
luzes e elevação de encosto.

Este botão controla as luzes dianteiras e traseiras se sua cadeira de
rodas estiver equipada com luzes, bem como a inclinação do encosto
se esta função estiver programada para o painel de controle.

Quando as luzes estiverem acesas, um símbolo na tela acenderá.

É assim que se liga e desliga as luzes.
1. Pressione o botão para acender as luzes dianteiras e traseiras.
2. Pressione o botão novamente para desligar as luzes dianteiras e

traseiras.

É assim que se controla a inclinação do encosto.
1. Pressione e segure o botão para inclinar para frente o encosto até

a posição desejada.
2. Pressione e segure o botão novamente para inclinar para trás o

encosto até a posição desejada.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.2.4.3 Indicador de virar à esquerda e inclinação do
apoio de perna

Imagem 9. Botão de função e símbolos da tela para o
sinal de virar à esquerda e inclinação do apoio de
perna.

Esse botão controla o sinal de virar à esquerda se a cadeira de rodas
estiver equipada com luzes, bem como a inclinação do apoio de
perna, se essa função estiver programada para o painel de controle.

Quando o sinal de virar à esquerda estiver aceso, um símbolo na tela
piscará em sincronia com o sinal de virar à esquerda da cadeira de
rodas.

É assim que se liga e desliga o sinal de virar à esquerda.
1. Pressione o botão para ligar o sinal de virar à esquerda.
2. Pressione o botão novamente para desligar o sinal de virar à

esquerda.

É assim que você controla a inclinação do apoio para as pernas.
1. Pressione e segure o botão para inclinar o apoio para as pernas

para frente até a posição desejada.
2. Pressione e segure o botão novamente para incllinar o apoio para

as pernas para trás até a posição desejada.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.2.4.4 Indicador de virar à direita e inclinação do
assento

Imagem 10. Botão de função e símbolos da tela para
o sinal de virar à direita e inclinação do assento.

Esse botão controla o sinal de virar à direita se a cadeira de rodas
estiver equipada com luzes, bem como a inclinação do assento, se
essa função estiver programada para o painel de controle.

Quando o sinal de virar à direita estiver aceso, um símbolo na tela
piscará em sincronia com o sinal de virar à direita da cadeira de rodas.

É assim que se liga e desliga o sinal de virar à direita.
1. Pressione o botão para ligar o sinal de virar à direita.
2. Pressione o botão novamente para desligar o sinal de virar à

direita.

É assim que se controla a inclinação do assento.
1. Pressione e segure o botão para mover para frente o assento até a

posição desejada.
2. Pressione e segure o botão novamente para inclinar o assento

para trás até a posição desejada.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.3 Tomadas

Imagem 11. Tomadas.

A tomada para o interruptor externo Liga/Desliga (A) permite ao
usuário ligar ou desligar o sistema de controle usando um dispositivo
externo, como um botão de contato.

A tomada para interruptor de perfil externo (B) permite ao usuário
selecionar perfis usando um dispositivo externo, como um botão de
contato. Para alterar o perfil durante a condução, basta pressionar o
botão.

2.4 Visor
O status do sistema de controle pode ser compreendido observando-
se o visor. O sistema de controle está ativado quando o visor está
iluminado.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.4.1 Símbolos da tela

Imagem 12. Tela de condução definida para o perfil
8.

A tela de condução R-net tem componentes comuns que sempre
aparecem e componentes que só aparecem sob determinadas
condições.
A. Velocímetro
B. Nome do perfil
C. Indicador de baterias
D. Relógio
E. Indicador de velocidade máxima
F. Perfil atual
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Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.4.2 Indicador de 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 13. Indicador de baterias.

Exibe a carga disponível na bateria e pode ser usado para alertar o
usuário sobre o status das baterias.
• Luz acesa constante: tudo está em ordem.
• Piscando lentamente: o sistema de controle está funcionando

corretamente, mas a bateria deve ser carregada o mais rápido
possível.

• Intensificando: as baterias da cadeira de rodas estão sendo
carregadas. A cadeira de rodas não pode ser acionada até que o
carregador seja desconectado e o sistema de controle seja
desligado e ligado novamente.

2.4.3 Indicador de velocidade máxima

Imagem 14. Indicador de velocidade máxima.

Exibe a configuração de velocidade máxima atual.

A definição da velocidade máxima é ajustada usando-se o interruptor
de alavanca de velocidade.
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2.4.4 Perfil atual

Imagem 15. Perfil atual.

O número do perfil indica em qual perfil o sistema de controle está
operando atualmente. O texto do perfil é o nome ou descrição do
perfil no qual o sistema de controle está operando atualmente.

2.4.5 Em foco

Imagem 16. Em foco.

Quando o sistema de controle contém mais de um método de
controle direto, como um módulo de joystick secundário ou um
módulo de assistente duplo, o módulo que controla a cadeira de
rodas exibirá o símbolo "em foco".

2.4.6 Velocidade limitada

Imagem 17. Velocidade limitada.
Se a velocidade da cadeira de rodas estiver sendo limitada, como por
exemplo, por um assento elevado, esse símbolo será exibido. Se a
cadeira de rodas tiver os movimentos impedidos, o símbolo piscará.

2.4.7 Reiniciar

Imagem 18. É necessário reiniciar.

Quando o sistema de controle exigir um reinício, como por
exemplo, após uma reconfiguração do módulo, esse símbolo piscará.
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2.4.8 Temperatura do sistema de controle

Imagem 19. Temperatura do sistema de controle.

Esse símbolo significa que um recurso de segurança foi disparado.
Esse recurso de segurança reduz a alimentação para os motores e é
rearmado automaticamente quando o sistema de segurança tiver
resfriado. Quando esse símbolo ocorrer, conduza lentamente ou pare
a cadeira de rodas. Caso a temperatura do sistema de controle
continue a aumentar, ela poderá atingir um nível no qual o sistema
de controle precisará ser resfriado e, nesse ponto, não será mais
possível conduzir.

2.4.9 Temperatura do motor

Imagem 20. Temperatura do motor.

Esse símbolo significa que um recurso de segurança foi disparado.
Esse recurso de segurança reduz a potência para os motores e é
rearmado automaticamente após um determinado período de tempo.
Quando o sistema é rearmado, o símbolo desaparece. Quando esse
símbolo ocorrer, conduza lentamente ou pare a cadeira de rodas. A
Permobil recomenda que se conduza lentamente durante um
período de tempo curto após o desaparecimento do símbolo, a fim
de impedir que se force a cadeira de rodas de forma desnecessária.
Caso o símbolo ocorra várias vezes e a cadeira de rodas não seja
conduzida em nenhuma das condições mencionadas no capítulo
Restrições de Condução do manual do usuário de sua cadeira de
rodas, pode haver algo de errado com a cadeira de rodas. Entre em
contato com o seu técnico de manutenção.
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2.4.10 Ampulheta

Imagem 21. Ampulheta.

Esse símbolo é exibido quando o sistema de controle está mudando
entre diferentes estados. Um exemplo seria a entrada no modo
Programação. O símbolo é animado para mostrar a areia caindo.

2.4.11 Parada de emergência

Imagem 22. Parada de emergência.

Se o sistema de controle estiver programado para condução
bloqueada ou operação do atuador, um interruptor de parada de
emergência normalmente é conectado à tomada para interruptor de
perfil externo. Se o interruptor de parada de emergência for operado
ou desconectado, esse símbolo piscará.
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2.4.12 Menu Configurações

Imagem 23. Menu Configurações.

O Menu Configurações permite ao usuário ajustar o relógio, brilho
do visor, cor de fundo etc.

Pressione e segure o botão de função para as luzes de advertência
para abrir o menu Configurações. Se os botões de função do seu
painel de controle estiverem programados com as funções do
assento, pressione primeiro o botão de modo uma ou mais vezes até
que o ícone para configurações apareça na tela e, em seguida,
pressione e segure o botão de função para as luzes de advertência
para abrir o menu Configurações.

Percorra o menu movendo o joystick para frente e para trás.

Um movimento do joystick para a direita entrará em um submenu
com as opções de função relacionadas.

Saia do menu Configurações selecionando Sair na parte inferior do
menu e movendo o joystick para a direita.

Os itens do menu estão descritos nas seções a seguir.
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2.4.12.1 Horário
A seção a seguir descreve os submenus relacionados ao horário.

Ajustar horário permite ao usuário definir o horário atual.

Exibir horário define o formato do visor de horário ou o desliga.
As opções são 12 h, 24 h ou desligado.

2.4.12.2 Distância

Imagem 24. Medição de distância.

A seção a seguir descreve os submenus relacionados à distância.

Distância total esse valor é armazenado no módulo de
alimentação. Está relacionado à distância total
dirigida durante o tempo que o módulo de
alimentação atual esteve instalado no chassi.

Distância do
percurso

este valor é armazenado no módulo do joystick;
está relacionado à distância total dirigida desde o
último reinício.

Exibir distância define se a distância total ou a distância do
percurso aparece no visor do odômetro no
módulo de joystick.

Apagar distância do
percurso

um movimento do joystick para a direita apagará
o valor da distância do percurso.
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2.4.12.3 Luz de fundo
A seção a seguir descreve os submenus relacionados à luz de fundo.

Luz de fundo define a luz de fundo na tela. Pode ser definido
entre 0% e 100%.

Luz de fundo
automática

o módulo de joystick contém um sensor de luz
ambiente para ajustar o brilho da tela
automaticamente. As opções programáveis são
Desligado ou Ligado. Definir como Ligado faz
com que o visor ajuste o brilho da tela com base
na leitura do sensor de luz. Definir como
Desligado faz com que o brilho da tela não mude
com as mudanças na intensidade da luz.

Tempo da luz de
fundo

ajusta o período de tempo em que a luz de fundo
permanece ativa quando nenhuma outra instrução
é recebida de um dispositivo de entrada; é
ajustável entre 0 e 240 segundos.
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2.4.12.4 Bluetooth
Aplica-se a painéis de controle equipados com Bluetooth
integrado.

Um movimento do joystick para a direita irá acionar um submenu
para configurar o modo de tela Bluetooth. Consulte o capítulo
Modo Bluetooth para obter mais detalhes; veja pág. 32.

2.4.12.5 Configuração de IR
Aplica-se a painéis de controle equipados com IR integrado.

Um movimento do joystick para a direita entrará em um submenu
para memorização e exclusão de códigos IR. Consulte a seção IR
para obter mais detalhes; veja pág. 45.
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2.4.12.6 Programação
A seção a seguir descreve os submenus relacionados à programação.

Repouso define o tempo após o qual o sistema de controle
entra em modo de repouso se um comando de
dispositivo de entrada não for recebido.

Volume do
sonorizador

define o volume do sonorizador usado para
indicar que os botões foram pressionados.

Volume da buzina define o volume da buzina.

Sinal sonoro de
partida

define se o controlador emite um sinal sonoro
curto quando ligado. Disponível somente nas
versões mais recentes do painel de controle.

Telas momentâneas define se as telas momentâneas programadas são
exibidas.

Exibir velocidade define como a velocidade da cadeira de rodas é
exibida; as opções são mi/h, km/h ou desligado.

Visores define o formato do visor digital de condução; as
opções são hodômetro, velocidade ou ambos.
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Imagem 25. Dois exemplos da tela de diagnóstico.

Diagnóstico permite que o usuário leia informações de
diagnóstico do sistema de controle.

Temporizadores permite ao usuário ver a quantidade de horas de
condução da cadeira.

2.4.12.7 Sair
Sai do menu Configurações.

2.5 Modo Bluetooth
Aplicável somente a painéis de controle R-net, visor em cores de
3,5” ou 2,8”, com Bluetooth integrado no módulo de joystick.
Os módulos de joystick diferem da seguinte maneira: a versão com
tela de 3,5” está equipada com os botões de modo e perfil,
posicionados abaixo da tela. Os módulos de joystick com telas de
2,8” são mais compactos e não possuem esses botões.
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2.5.1 Geral
Quando a cadeira de rodas está equipada com um painel de controle
contendo Bluetooth, as funções do Bluetooth são pré-programadas
em uma configuração básica. Essa configuração está descrita abaixo.

A configuração básica está preparada para o emparelhamento de até
quatro dispositivos Bluetooth, dois mouses de computador ou
dispositivos Android e dois iDevices, sem quaisquer ferramentas
adicionais. A configuração pode ser reprogramada usando-se uma
chave de programação e um programador R-net instalado em um
computador. Com esse equipamento, é possível renomear ou
substituir texto e ícones que descrevem um determinado dispositivo,
ativar comandos do mouse, tempo de deslocamento, alterar a
velocidade do cursor etc.

2.5.2 Emparelhamento com dispositivos
O dispositivo deve ser definido como Ligado no menu
Configurações antes de poder ser emparelhado. Siga a descrição
abaixo.
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2.5.2.1 Menu Configurações

Imagem 26. Selecione Bluetooth para ter acesso ao
submenu.

Pressione e segure o botão de função para as luzes de advertência
para abrir o menu Configurações e, em seguida, selecione Bluetooth.
Se os botões de função do seu painel de controle estiverem
programados com as funções do assento, pressione o botão de modo
uma ou mais vezes até que o ícone para configurações apareça na
tela; pressione e segure o botão de função para as luzes de
advertência para abrir o menu Configurações e, em seguida,
selecione Bluetooth.

Imagem 27. O submenu Bluetooth.

A tela agora exibe o submenu conforme ilustrado.

Escolha um dispositivo; defina para Ligado com um movimento do
joystick para a direita.

O sistema R-net agora deve ser desligado e ligado novamente.

O nome de cada dispositivo pode ser alterado usando-se um
computador com uma ferramenta de programação R-net instalada.
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2.5.2.2 Configuração de emparelhamento

Imagem 28. A seta aponta para o ícone do Bluetooth
piscando.

O Bluetooth do painel de controle deve ser definido como modo de
descoberta seguindo a sequência descrita abaixo:
• Faça um movimento com o joystick para frente e mantenha até

ouvir um sinal sonoro. Leva aproximadamente 10 segundos; em
seguida, solte.

• Faça um movimento com o joystick na direção inversa e
mantenha até ouvir um sinal sonoro. Leva aproximadamente 10
segundos; em seguida, solte.

A tela exibirá um ícone de Bluetooth piscando acima da imagem do
computador. É a confirmação de que o Bluetooth do painel de
controle está definido como modo Descoberta. Ele agora está
detectável para outros dispositivos Bluetooth.

2.5.2.3 Emparelhamento com dispositivos diferentes
Conforme o tipo de dispositivo com o qual está emparelhando (um
computador, dispositivo Android ou iDevice), você deve seguir um
procedimento específico conforme o dispositivo ao qual deseja se
conectar.

Alguns procedimentos estão descritos abaixo.
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2.5.2.4 Emparelhamento com um computador
O seguinte processo deve ser realizado em um computador:
• Abra a janela na qual você pode selecionar um dispositivo

Bluetooth para adicionar ao computador. O nome e o caminho
serão ligeiramente diferentes para as diferentes versões do
Windows.

• Insira a senha 1234, se solicitada.
• Clique em R-net Mouse X quando aparecer na tela, e a conexão

será finalizada. O mouse do R-net agora aparecerá na lista de
dispositivos do computador.

• Quando uma conexão é estabelecida, o ícone Bluetooth no visor
do painel de controle para de piscar.

2.5.2.5 Emparelhamento com um dispositivo Android
O seguinte processo deve ser realizado no dispositivo Android
• Selecione as configurações do sistema e defina Bluetooth como

Ligado.
• Selecione R-net Mouse X na lista de dispositivos disponíveis.
• Insira a senha 1234, se solicitada.
• O R-net Mouse X agora deve aparecer como um dispositivo

emparelhado.
• Quando uma conexão é estabelecida, o ícone Bluetooth no visor

do painel de controle para de piscar.
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2.5.2.6 Emparelhamento com um iDevice
O seguinte processo deve ser realizado no iDevice.
• Selecione as configurações e defina Bluetooth como Ligado.
• Selecione R-net iDevice X na lista de dispositivos disponíveis.
• O R-net iDevice X deve aparecer como um dispositivo

emparelhado.
• Quando uma conexão é estabelecida, o ícone Bluetooth no visor

do painel de controle para de piscar.

2.5.2.7 Atualização da lista de dispositivos
O painel de controle armazena IDs de Bluetooth de até quatro
dispositivos. Para substituir uma entrada na lista de dispositivos, um
dos emparelhamentos existentes deve ser excluído. Esse processo é
iniciado no dispositivo emparelhado e varia de acordo com o tipo de
dispositivo.

Uma vez que um dispositivo estiver desemparelhado, um novo
dispositivo pode ser adicionado.

2.5.3 Operação de dispositivos com Bluetooth
Esta seção descreve as configurações básicas de uma cadeira de rodas
com um painel de controle com Bluetooth integrado.
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2.5.3.1 Acesso a um dispositivo Bluetooth
A seção a seguir descreve como acessar um dos dispositivos
Bluetooth emparelhados.

2.5.3.2 Para entrar no modo Bluetooth

Imagem 29. Botão de modo (A) e botão de função (B)
para entrar no modo Bluetooth.

O módulo de joystick com tela de 2,8" é mais compacto e não
possui os botões de modo e perfil.

Pressione o botão de modo (A) algumas vezes até entrar no modo
Bluetooth ou pressione e segure o botão de função (B) para entrar no
modo Bluetooth, M3. Se os botões de função do seu painel de
controle forem programados com funções de assento, você só pode
usar o botão de modo (A) para entrar no modo Bluetooth.
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Imagem 30. A tela Bluetooth device na qual os
dispositivos emparelhados são selecionados.

Se mais de um dispositivo Bluetooth estiver emparelhado e ativado,
será exibida uma tela onde um dispositivo Bluetooth pode ser
selecionado para conexão e uso.

Se apenas um dispositivo Bluetooth estiver ativado, ele será mostrado
diretamente na tela.

Alterne entre os dispositivos movimentando o joystick para frente ou
para trás.

Selecione o dispositivo com um movimento para a direita.

Imagem 31. Um dispositivo Bluetooth selecionado.

Quando um dispositivo Bluetooth é selecionado, a tela mostra um
ícone que representa o tipo de dispositivo escolhido.

Se apenas um dispositivo Bluetooth estiver ativado, esta tela
aparecerá assim que o modo Bluetooth for ativado.
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2.5.3.3 Operação de botões no modo Bluetooth

Imagem 32. Botões e outros controles para operar no modo Bluetooth.

A. Acesse configurações, pág. 41.
B. Volte para o modo Condução, pág. 41.
C. Clique com o botão esquerdo do mouse,

pág. 42.
D. Clique com o botão direito do mouse,

pág. 42.
E. Role para cima ou para baixo, pág. 43.
F. Funções do joystick, pág. 43.
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Os botões A a D, o interruptor de alavanca E e o joystick F,
conforme exibido na ilustração anterior, têm funções predefinidas
quando um dispositivo Bluetooth é selecionado no modo Bluetooth.
As funções estão descritas abaixo.

2.5.3.4 A – acessar as configurações

Imagem 33. Botão de função (A) para abrir o menu
Configurações a partir do modo Bluetooth.

Mantenha o botão (A) pressionado para abrir o menu Configurações.
Para obter mais informações sobre o menu Configurações, consulte
2.4.12 Menu Configurações, Pág. 27.

Uma pressão breve ativa ou desativa as luzes de advertência.

2.5.3.5 B – voltar para o modo Condução

Imagem 34. Botão de função (B) para entrar no modo
Condução a partir do modo Bluetooth.

Mantenha o botão (B) pressionado para entrar no modo Condução.

Uma pressão curta ativa ou desativa as luzes.
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2.5.3.6 C – clicar com o botão esquerdo do mouse

Imagem 35. Botão esquerdo para cliques com o botão
esquerdo do mouse.

Pressione o botão para realizar um clique com o botão esquerdo do
mouse.

2.5.3.7 D – clicar com o botão direito do mouse

Imagem 36. Botão direito para cliques com o botão
direito do mouse.

Pressione o botão para realizar um clique com o botão direito do
mouse.
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2.5.3.8 E – rolar para cima ou para baixo

Imagem 37. No modo Bluetooth, o interruptor de
alavanca direito é usado para rolar a tela para cima
ou para baixo.

Empurre o interruptor de alavanca para rolar para cima.

Puxe o interruptor de alavanca para rolar para baixo.

2.5.3.9 F – funções do joystick

Imagem 38. Com o uso do Bluetooth, o joystick pode
controlar as funções do mouse.

Mova o cursor na direção desejada movendo o joystick.

Empurre para frente para rolar para cima.

Empurre para trás para rolar para baixo.

Clique com o botão esquerdo do mouse; toque para a esquerda.

Clique com o botão direito do mouse; toque para a direita.

Esse toque é um movimento rápido e completo; as configurações
podem ser alteradas para acomodar suas necessidades usando
um computador com a ferramenta de programação instalada.
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2.5.4 Observações – configurações do modo Bluetooth alteradas após a entrega

Botão, interruptor de alavanca
ou joystick

Função

44



Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.6 Modo IR
Aplicável somente a painéis de controle R-net com IR integrado e
visor em cores 3,5” ou 2,8” com IR.

2.6.1 Geral
O controle infravermelho, integrado no módulo de joystick,
possibilita a replicação de dispositivos IR frequentemente usados,
como controles remotos para TV, áudio, cabo, satélite ou controles
ambientais. Os códigos IR podem ser memorizados sem qualquer
ferramenta ou carregados pelo software configurador de IR para
computadores. As capacidades de programação do configurador de
IR implicam em mais do que apenas carregar códigos.

Este manual descreve apenas o método de memorização.

A cadeira de rodas está preparada para o modo IR, mas não existem
códigos IR armazenados no sistema na entrega.
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2.6.2 Configuração de IR

Imagem 39. A tela Configuração de IR.

O menu Configuração de IR pode ser acessado pelo menu
Configurações; consulte 2.4.12 Menu Configurações, Pág. 27.

Ao entrar no menu Configuração de IR, os aparelhos padrão
aparecem. Quando um aparelho é selecionado, seus comandos são
exibidos.

Imagem 40. Comandos na tela do menu TV.

Quando um comando é seguido por uma marca de seleção, isso
significa que ele tem um código IR armazenado. Quando um
comando não está marcado, seu código IR ainda não foi
armazenado.

Códigos IR podem ser armazenados ou excluídos conforme descrito
nas seções a seguir.
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2.6.3 Memorizar um código IR

Imagem 41. A localização do receptor IR.

O receptor IR está localizado acima da tela no painel de controle,
marcado com um A na figura.

Ao memorizar um código, o dispositivo de controle remoto deve ser
mantido de modo que seu transmissor IR aponte para o receptor IR
no painel de controle, isto é, a pequena janela marcada com A na
figura.

2.6.3.1 Memorizar um procedimento de código IR

Imagem 42. Exemplo de configuração de IR.

Entre no menu Configuração de IR.

Selecione um aparelho, como por exemplo, TV – (Dispositivo 1),
conforme ilustrado. “(Dispositivo 1)” mostra onde o nome exclusivo
do equipamento pode aparecer na tela.
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Imagem 43. A tela é exibida quando um aparelho tiver
sido selecionado.

Os comandos para o aparelho aparecerão na tela conforme exibido
na figura. Selecione um comando para memorizar.

Neste exemplo; canal acima será selecionado no menu TV.

Imagem 44. Menu Configuração de IR, memorizar
código.

Selecione Memorizar Código, movendo o joystick para a direita
enquanto o comando está destacado.
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Imagem 45. Aponte o controle remoto para o receptor
IR. Pressione o botão duas vezes.

Aponte o controle remoto da TV para o receptor IR do painel de
controle e pressione duas vezes o botão de canais.

Imagem 46. Operação de memorização realizada
com êxito.

Se a operação Memorizar Código for concluída com êxito, uma
marca de verificação verde será exibida na tela.
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Imagem 47. Operação de memorização realizada
sem êxito.

Se a operação Memorizar Código falhar, uma cruz vermelha será
exibida na tela. Tente novamente a operação Memorizar Código.

Imagem 48. Role para baixo para Sair.

Depois que o código for memorizado, role para baixo para destacar
Sair. Mova o joystick para a esquerda para voltar ao menu do
aparelho, Configuração de IR.

Na primeira vez que um código IR é memorizado, é necessário
desligar e voltar a ligar a alimentação no painel de controle.
Se outros códigos IR já foram memorizados, não é necessário
desligar e ligar o aparelho.
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2.6.4 Memorizar códigos IR sequenciados
Vários códigos IR podem ser memorizados para um único comando
no menu Configuração de IR. Permite que vários códigos IR sejam
transmitidos por um único comando quando estiver no modo IR.

Exemplos:
1. A função Liga/Desliga para vários aparelhos, como a TV e o

DVD, por exemplo, pode ser memorizada por uma única entrada
no menu Configuração de IR. Então, o painel de controle irá
transmitir os códigos para o comando memorizado com uma
ação. Nesse caso, ligar e desligar a TV e o gravador de DVD
praticamente em simultâneo.

2. Anteriormente, a seleção de um canal de TV exigia que o
usuário selecionasse os dígitos do canal individual em uma lista.
Isso pode ser bastante inconveniente quando se tenta selecionar
um canal de TV com vários dígitos, como por exemplo, Canal
143. Agora os códigos individuais para os números 1, 4 e 3
podem ser memorizados por um único comando no menu
Configuração de IR. Quando esse comando é selecionado no
menu Configuração de IR, os códigos IR são transmitidos
praticamente em simultâneo.
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2.6.4.1 Criar uma sequência

Imagem 49. Uma marca de verificação seguida por
três pontos mostrando uma sequência memorizada.

• Selecione o comando a ser usado como iniciador da sequência.
Nesse exemplo, TV – ligar.

• Selecione Memorizar código, movendo o joystick para a direita
enquanto o comando é realçado.

• Aponte o controle remoto da TV para o receptor IR do painel de
controle e pressione duas vezes o botão Liga/Desliga.

• Após cada operação de memorização bem-sucedida, uma marca
de verificação aparece momentaneamente na tela; selecione
Memorizar código novamente.

• Aponte o controle remoto do DVD para o receptor IR do painel
de controle e pressione duas vezes o botão Liga/Desliga.

• Após cada operação de memorização bem-sucedida, uma marca
de verificação aparece momentaneamente na tela; selecione
Memorizar código novamente.

• Complete a sequência destacando Sair e movendo o joystick para
a esquerda.

• Agora o comando TV – ligar terá uma marca de verificação com
três pontos ao lado, exibindo uma sequência memorizada.

52



Permobil R-net (PJSM) Módulo de joystick Permobil para R-net

2.6.5 Ativar e desativar códigos IR

Imagem 50. Tela e interruptor de alavanca de
velocidade indicado com A.

Os códigos IR podem ser ativados ou desativados no menu
Configuração de IR. Se um código estiver desativado, ele não
transmitirá e não aparecerá no modo IR.

Para desativar um código IR, mova o interruptor de alavanca de
velocidade para cima ou para baixo. Um código IR desativado
aparece com um X no comando realçado.

Para ativar um código IR, mova o interruptor de alavanca de
velocidade para cima ou para baixo. Um código ativado aparece com
uma marca de verificação no comando destacado.
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2.6.6 Exclusão de códigos IR

Imagem 51. Exclusão de códigos para comandos
específicos.

Para excluir um código IR para um comando específico, realce o
comando no menu do aparelho e mova o joystick para a direita.
Depois, selecione a opção Excluir código.
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Imagem 52. Exclusão de todos os códigos para um
aparelho específico.

Para excluir todos os códigos IR de um aparelho, selecione Excluir
todos os códigos no submenu do aparelho.

Imagem 53. Excluir todos os códigos a partir do menu
Configuração de IR.

Para excluir todos os códigos IR armazenados no painel de controle,
selecione Excluir todos os códigos no menu Configuração de IR.
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2.7 Bloqueio e desbloqueio do sistema
de controle

2.7.1 Bloquear

Imagem 54. O símbolo de bloqueio é exibido quando
a cadeira de rodas está bloqueada.

• Ligue o sistema de controle e mova o interruptor de alavanca para
frente.

• Depois de 1 segundo, o sistema de controle irá emitir um sinal
sonoro. Agora solte o interruptor de alavanca.

• Mova o joystick para frente até que o sistema de controle emita
um sinal sonoro.

• Mova o joystick para trás até que o sistema de controle emita um
sinal sonoro.

• Solte o joystick; haverá um longo sinal sonoro.
• A cadeira de rodas agora está bloqueada.
• A cadeira de rodas está desligada.
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2.7.2 Desbloquear
• Se o sistema de controle estiver desligado, mova o interruptor de

alavanca para frente.
• Mova o joystick para frente até que o sistema de controle emita

um sinal sonoro.
• Mova o joystick para trás até que o sistema de controle emita um

sinal sonoro.
• Solte o joystick; haverá um longo sinal sonoro.
• A cadeira de rodas agora está desbloqueada.

2.8 Funções do assento
2.8.1 Não aplicável a todos os modelos de

assento
Em alguns assentos, as funções elétricas podem ser controladas
usando-se o joystick do painel de controle. Alguns modelos podem
memorizar até três posições de assento. O mecanismo de ajuste do
assento armazena cada posição de assento memorizada. Fica mais fácil
recuperar uma posição armazenada anteriormente.
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2.8.2 Manuseio do assento

Imagem 55. Manuseio do assento, exemplo de ícones
que podem aparecer.

1. Empurre o interruptor de alavanca de modo para frente uma ou
mais vezes até que um ícone de função do assento apareça no
visor do painel de controle.

2. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para selecionar
uma função do assento. O ícone para a função do assento
selecionada aparece no visor.
Os ícones exibidos podem variar de acordo com o modelo do
assento e as funções disponíveis.

3. Mova o joystick para frente ou para trás para ativar a função.

CAUTELA!

O símbolo M

Se o símbolo M aparece junto ao ícone do assento, a função de memória
foi ativada. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para
selecionar uma função do assento.
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2.8.2.1 Voltar para o modo Condução

Imagem 56. Imagem de exibição padrão com
indicador de velocidade.

Empurre o interruptor de alavanca de modo para frente uma ou mais
vezes até que uma imagem de exibição padrão com indicador de
velocidade apareça no visor do painel de controle.
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2.8.3 Memória
2.8.3.1 Como recuperar da memória uma posição de

assento

Imagem 57. Função de memória ativada

Alguns sistemas de controle de assento podem memorizar até três
posições de assento. O mecanismo de ajuste do assento armazena
cada posição de assento memorizada. Fica mais fácil recuperar uma
posição armazenada anteriormente.
1. Empurre o interruptor de alavanca de modo para frente uma ou

mais vezes até que um ícone de função do assento apareça no
visor do painel de controle.

2. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para selecionar
uma posição memorizada (M1, M2 ou M3). Um ícone de
assento e um símbolo de memória M para a posição memorizada
selecionada são exibidos no visor do painel de controle.
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3. Mova e segure o joystick para frente. O assento se ajusta à
posição armazenada anteriormente. Por motivos de segurança, o
joystick deve ser mantido para frente até que o assento esteja
totalmente ajustado à posição memorizada. O assento para de se
mover quando assume a posição memorizada.

CAUTELA!
Soltar o joystick interrompe o movimento do
assento

Solte o joystick a qualquer momento para interromper o movimento do
assento.
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Voltar para o modo Condução

Imagem 58. Imagem de exibição padrão com
indicador de velocidade.

Empurre o interruptor de alavanca de modo para frente uma ou mais
vezes até que uma imagem de exibição padrão com indicador de
velocidade apareça no visor do painel de controle.
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2.8.3.2 Salvar uma posição de assento na memória

Imagem 59. Função Salvar ativada.

1. Ajuste as funções elétricas do assento para a posição preferida.
2. Ative a função memória do assento empurrando o interruptor de

alavanca para frente uma ou mais vezes, até que um ícone de
assento apareça no visor do painel de controle.

3. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para selecionar
uma posição memorizada (M1, M2 ou M3). Um ícone de
assento e um símbolo de memória M para a posição memorizada
selecionada são exibidos no visor do painel de controle.

4. Mova o joystick para trás para ativar a função Salvar. Uma seta
aparecerá ao lado do símbolo de memória M.

5. Salve a posição atual movendo o joystick para a frente e
mantendo-o nessa posição até que a seta ao lado do símbolo de
memória M desapareça.
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Voltar para o modo Condução

Imagem 60. Imagem de exibição padrão com
indicador de velocidade.

Empurre o interruptor de alavanca de modo para frente uma ou mais
vezes até que uma imagem de exibição padrão com indicador de
velocidade apareça no visor do painel de controle.
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