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Introdução
Este manual do usuário abrange as funções de seu Assento ICS 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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Assento ICS 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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2 Painel de controle do assento ICS
2.1 Geral

Imagem 1. Painéis de controle do assento ICS; parte
superior equipada com botões e parte inferior com
interruptores de alavanca.

As funções elétricas do assento podem ser controladas a partir do
painel de controle do sistema de condução. Nos assentos equipados
com o sistema de controle ICS, as funções elétricas também podem
ser controladas a partir do painel de controle ICS.

As funções elétricas do assento são controladas a partir do painel de
controle. O sistema de controle pode ser apresentado na forma de
botões ou interruptores de alavanca para os usuários que os acham
mais fáceis de manobrar. Mova o interruptor de alavanca para frente
para operar o botão frontal e para trás para operar o botão traseiro. As
funções da caixa de botões descritas aqui se aplicam a botões
convencionais, mas as funções são as mesmas, independentemente do
projeto do sistema de controle.

Cada local de interruptor pode ter duas funções, e o símbolo da
função ativa fica aceso. Altere funções com a função de mudança.
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CAUTELA!

As funções podem variar

O número de funções disponíveis irá variar dependendo de como a
cadeira de rodas e o assento estão equipados.

2.1.1 Feedback
O painel de controle fornece feedback sobre as funções de assento
disponíveis, inibições de função de assento ativas, limites de
velocidade de condução ativos e inibições de condução ativas por
meio de seus LEDs.

O LED acima do interruptor pode assumir três estados:
1. Desligado

O ícone de função está apagado ou desligado. Isso significa que a
função não está ativa no momento. Alterne a seleção das funções
esquerdas ou direitas do assento com o Interruptor de mudança.

2. LED constante
Um LED constante fornece ao usuário informações sobre a
velocidade de condução.
• Um LED verde constante significa que a cadeira pode ser

dirigida à velocidade máxima.
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• Um LED amarelo constante significa que a velocidade de
condução está limitada devido à posição desse atuador.

• Um LED vermelho constante significa que a condução está
inibida devido à posição desse atuador.

3. LED intermitente
Um LED intermitente fornece ao usuário informações sobre o
atuador.
• Um LED verde intermitente significa um recurso especial ou

estendido.
• Um LED amarelo intermitente significa que a função do

assento está inibida em uma direção, devido a um limite de
segurança. Os interruptores abaixo do ícone moverão o
assento somente na direção segura.

• Um LED vermelho intermitente detectou um erro do
atuador. Dependendo do tipo de erro, os interruptores abaixo
podem ou não operar a função do assento. Observe as
circunstâncias nas quais essa indicação ocorre, pois essas
informações podem ajudar seu prestador de assistência técnica.
Entre em contato com o prestador de assistência técnica para
obter assistência adicional, pois pode ser necessária
manutenção.
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2.2 Funções

ADVERTENCIA!
Risco de esmagamento ao usar as funções do
assento

Há um risco de acidentes nos pontos de esmagamento ao usar as funções
do assento elétrico. Tenha absoluta certeza de que nada fique entre as
peças em movimento. Se isso não for feito, podem ocorrer ferimentos em
pessoas.

2.2.1 Elevação de assento

Imagem 2. Elevação de assento.

O assento pode ser elevado pressionando-se a parte superior do
botão e baixado pressionando-se a parte inferior.

16



Assento ICS Painel de controle do assento ICS

2.2.2 Ângulo do encosto

Imagem 3. Ângulo do encosto.

O encosto pode ser reclinado pressionando-se a parte inferior do
botão e voltar à posição normal pressionando-se a parte superior.

2.2.3 Inclinação de assento

Imagem 4. Inclinação de assento.

O assento pode ser inclinado para trás pressionando-se a parte
inferior do botão e para frente pressionando-se a parte superior.

2.2.4 Inclinação anterior

Imagem 5. Inclinação anterior.

O assento pode ser inclinado para trás pressionando-se a parte
inferior do botão e para frente pressionando-se a parte superior.
Quando o assento estiver sendo inclinado para frente ou para trás, ele
irá parar quando atingir a posição neutra. Para continuar a avançar ou
retroceder a partir da posição neutra, pressione novamente o mesmo
botão.
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2.2.5 Ângulo do apoio de pernas

Imagem 6. Ângulo do apoio de pernas.

O apoio de pernas pode ser inclinado para frente pressionando-se a
parte superior do botão e inclinado para trás pressionando-se a parte
inferior.

2.2.6 Comprimento de pernas ajustável
elétrico

Imagem 7. Comprimento de pernas ajustável elétrico.

O apoio de pés pode ser elevado pressionando-se a parte superior do
botão e baixado pressionando-se a parte inferior.

2.2.7 Função assento-chão

Imagem 8. Função assento-chão.

O assento pode ser baixado até o chão pressionando-se a parte
superior do botão e elevado pressionando-se a parte inferior.
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2.2.8 Função levantar

Imagem 9. Função levantar.

O assento pode ser elevado para a posição levantar pressionando-se a
parte superior do botão e baixado para a posição sentar
pressionando-se a parte inferior.

A função levantar pode ser configurada para se adequar a cada
usuário ao se pré-programar uma das três sequências para levantar
possíveis.

O símbolo à esquerda mostra a sequência para levantar que começa
endireitando os quadris e pernas do usuário antes de elevar o usuário
para uma posição levantada. Essa sequência minimiza a pressão nos
joelhos do usuário.

O símbolo à direita mostra a sequência que eleva o usuário
diretamente de uma posição sentada.

2.2.9 Apoios de pés elétricos

Imagem 10. Apoios de pés elétricos.

Os apoios de pés podem ser elevados pressionando-se a parte inferior
do botão e baixados pressionando-se a parte superior.
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2.2.10 Transferência elétrica

Imagem 11. Apoio de pés de transferência elétrica.

O apoio de pés pode ser baixado ao mesmo tempo que a elevação de
assento é subida pressionando-se a parte superior do botão.
Pressionar a parte inferior do botão levantará o apoio de pé e, ao
mesmo tempo, baixará a elevação de assento. Essa função pode
ajudar o usuário a entrar e sair da cadeira de rodas.

2.2.11 Mudança

Imagem 12. Mudança.

Altere as funções do botão de controle pressionando o botão
Mudança. Altere a função novamente pressionando o botão
Mudança. O símbolo para a função ativa acenderá.

2.2.12 Função de memória

Imagem 13. Função de memória.

Painéis de controle ICS equipados com memória podem armazenar
e recuperar até três posições de assento. Uma função de assento
(como por exemplo, inclinação elétrica, reclinação elétrica, pernas
com ajuste elétrico etc.) pode memorizar uma posição somente se ela
tiver um atuador com feedback de posição instalado.
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2.2.12.1 Retornar a uma posição predefinida

Imagem 14. Função de memória.

1. Entre no modo de memória pressionando e mantendo
pressionado o botão de memória (8) por dois segundos. No
modo Memória, o LED da memória pisca em verde.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão Recuperar apropriado
(1, 2 ou 3) para mover o sistema de assento para a posição
predefinida preferida. Como uma característica de segurança,
soltar um botão Recuperar para o movimento do atuador.
Quando a posição armazenada é atingida, o movimento do
atuador para, o LED acima da posição de memória acende em
verde e o painel de controle emite um sinal sonoro.

3. Volte ao modo de operação da função de assento padrão
pressionando o botão Memória (8).
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2.2.12.2 Armazenamento de memória

Imagem 15. Função de memória.

Antes de armazenar uma posição de assento na memória, configure o
sistema de assento na posição desejada.
1. Entre no modo de memória pressionando e mantendo

pressionado o botão de memória (8) por dois segundos. No
modo Memória, o LED pisca em verde.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão (4) até que o LED
imediatamente à esquerda do LED da memória acenda em verde.
A memória agora está ativada e pronta para memorizar a posição
do assento.

3. Pressione e mantenha pressionado o botão Armazenar desejado
(5, 6 ou 7) por três segundos para memorizar a posição atual do
assento. O LED acima da posição da memória ficará vermelho e
o painel de controle emitirá um sinal sonoro quando a memória
for armazenada com sucesso.

4. Volte ao modo de operação da função de assento padrão
pressionando o botão Memória (8).
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