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Introdução
Este manual do utilizador abrange as funções do seu Assento ICS
painel de controlo e deve ser entendido como uma extensão ao
manual do utilizador da sua cadeira de rodas elétrica.

Leia e siga todas as instruções e avisos incluídos em todos os manuais
entregues com a sua cadeira de rodas elétrica e respetivos acessórios.
Uma utilização incorreta poderá causar ferimentos ao utilizador e
danos na cadeira de rodas. Para reduzir estes riscos, leia
cuidadosamente toda a documentação disponibilizada, em particular
as instruções de segurança e os respetivos textos de aviso.

Antes de começar a usar a sua cadeira de rodas e os respetivos
acessórios, é extremamente importante que dedique tempo suficiente
para se familiarizar com os diversos botões, funções e comandos de
direção, bem como com as diferentes possibilidades de ajuste do
assento.

Todas as informações, figuras, ilustrações e especificações são
baseadas nas informações do produto disponíveis no momento da
impressão destas instruções de funcionamento. As figuras e
ilustrações utilizadas nestas instruções de funcionamento representam
exemplos e não devem ser consideradas como representações exatas
das peças relevantes.



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações ao 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 humidade,
incluindo chuva, neve, lama ou pulverizações.

Caso os revestimentos ou o invólucro da alavanca de comando
apresentem fendas ou fissuras, substitua-os imediatamente. Caso contrá-
rio, a humidade poderá penetrar nos componentes eletrónicos e causar
lesões pessoais ou danos materiais, incluindo um incêndio.
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Assento ICS Painel de controlo do assento ICS

2 Painel de controlo do assento ICS
2.1 Aspetos gerais

Imagem 1. Painéis de controlo do assento ICS, o
painel superior está equipado com botões de pressão e
o painel inferior com interruptores de patilha.

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

As funções elétricas do assento são controladas a partir do painel de
controlo. O sistema de controlo poderá ser em forma de botões de
pressão ou interruptores basculantes, para os utilizadores que os
consideram mais simples de manobrar. Mova o interruptor
basculante para a frente para acionar o botão frontal e para trás para
acionar o botão traseiro. As funções da caixa dos botões aqui descritas
aplicam-se aos botões de pressão convencionais, mas as funções são as
mesmas, independentemente do modelo do sistema de controlo.

A localização de cada interruptor pode ter duas funções e o símbolo
da função ativa acende. As funções são alteradas com a função de
alteração.
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Assento ICS Painel de controlo do assento ICS

CAUTELA!

As funções variam

O número de funções disponíveis depende da forma como a cadeira de
rodas e o assento estão equipados.

2.1.1 Comentários
O painel de controlo fornece informações acerca das funções do
assento disponíveis, restrições da função de assento ativa, limites de
velocidade de condução ativos e restrições da condução ativa através
dos respetivos LED.

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

O ícone da função está apagado ou desligado. Isto significa que a
função não está ativa atualmente. Alterne a seleção das funções
direita e esquerda do assento com o interruptor Shift

2. LED fixo
Um LED fixo fornece informações ao utilizador acerca da
velocidade de condução.
• Um LED verde fixo significa que a cadeira pode ser

conduzida à velocidade máxima.
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• Um LED amarelo fixo significa que a velocidade de condução
está limitada devido à posição deste atuador.

• Um LED vermelho fixo significa que a condução está
restringida devido à posição deste atuador.

3. LED intermitente
Um LED intermitente fornece ao utilizador informações
relacionada com o atuador.
• Um LED verde intermitente significa uma função especial ou

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

assento está restringida numa direção, devido a um limite de
segurança. Os interruptores sob o ícone apenas irão mover o
assento na direção segura.

• Um LED vermelho intermitente significa que foi detetado
um erro no atuador. Dependendo do tipo de erro, os
interruptores abaixo poderão, ou não, operar a função do
assento. Registe as circunstâncias em que esta indicação
ocorre, já que esta informação poderá ajudar o seu prestador
de serviços. Contacte o seu prestador de serviços para obter
assistência adicional, caso seja necessário.
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2.2 Funções

ADVERTENCIA!
Risco de entalamento ao utilizar as funções do
assento

Existe um risco de acidentes em pontos de entalamento ao utilizar as
funções elétricas do assento. Assegure-se de que absolutamente nada fica
preso entre as peças móveis. Caso contrário, poderão ocorrer lesões
pessoais.

2.2.1 Elevação do assento

Imagem 2. Elevação do assento.

Premir na parte superior do botão para elevar o assento, e na parte
inferior para descer o assento.
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2.2.2 Ângulo do encosto

Imagem 3. Ângulo do encosto.

Premir a parte inferior do botão para reclinar o encosto, e premir a
parte inferior para voltar para cima.

2.2.3 Inclinação do assento

Imagem 4. Inclinação do assento.

Premir a parte inferior do botão para inclinar o assento para trás, e
premir a parte inferior para inclinar o assento para a frente.

2.2.4 Inclinação anterior

Imagem 5. Inclinação anterior.

Premir a parte inferior do botão para inclinar o assento para trás, e
premir a parte inferior para inclinar o assento para a frente. Quando
o assento está a ser inclinado para a frente ou para trás, para quando
atingir uma posição neutra. Para continuar a incliná-lo para a frente
ou para trás a partir da posição neutra, carregue novamente no
mesmo botão.
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2.2.5 Ângulo do apoio das pernas

Imagem 6. Ângulo do apoio das pernas.

É possível inclinar o apoio das pernas para a frente, carregando na
parte superior do botão, e para trás, carregando na parte inferior.

2.2.6 Comprimento das pernas ajustável
eletricamente

Imagem 7. Comprimento das pernas ajustável
eletricamente.

É possível levantar os apoios dos pés, carregando na parte superior do
botão, e descê-los, carregando na parte inferior.

2.2.7 Função cadeira ao chão

Imagem 8. Função cadeira ao chão.

O assento pode ser descido até ao chão premindo a parte superior do
botão e subido premindo a parte inferior.
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2.2.8 Função de verticalização

Imagem 9. Função de verticalização.

É possível levantar o assento para a posição vertical, carregando na
parte superior do botão, e descê-lo para a posição sentada,
carregando na parte inferior.

A função de verticalização pode ser configurada para se adequar às
necessidades de cada utilizador ao pré-programar uma das três
sequências possíveis de verticalização.

O símbolo à esquerda mostra a sequência de verticalização que
começa por endireitar as ancas e pernas do utilizador antes de o
levantar para uma posição vertical. Esta sequência minimiza a pressão
nos joelhos do utilizador.

O símbolo à direita mostra a sequência de verticalização que levanta
o utilizador diretamente a partir de uma posição sentada.

2.2.9 Apoios dos pés elétricos

Imagem 10. Apoios dos pés elétricos.

Os apoios dos pés podem ser levantados, carregando-se na parte
inferior do botão e descidos carregando-se na parte superior.
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2.2.10 Transferência de potência

Imagem 11. Apoio dos pés elétricos para
transferência.

Premir na parte superior do botão para descer o apoio dos pés ao
mesmo tempo que o assento é elevado. Carregar na parte inferior do
botão levanta o apoio dos pés e, ao mesmo tempo, desce o elevador
do assento. Esta função pode ajudar o utilizador a sentar-se e a sair da
cadeira de rodas.

2.2.11 Shift

Imagem 12. Shift.

Mude as funções do botão de controlo carregando no botão Shift.
Reponha a função anterior, carregando no botão Shift. O símbolo
da função ativa acende.

2.2.12 Função de memória

Imagem 13. Função de memória.

Os painéis de controlo ICS equipados com memória podem
armazenar e recuperar até três posições de assento. Uma função do
assento (por exemplo, inclinação elétrica, reclinação elétrica, apoio
das pernas elétrico, etc.) apenas pode memorizar uma posição se tiver
um atuador com as informações de posição instalado.
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2.2.12.1 Voltar à posição predefinida

Imagem 14. Função de memória.

1. Entre no modo de memória, carregando continuamente no
botão de memória (8) durante dois segundos. Enquanto está no
modo de memória, o LED de memória fica verde intermitente.

2. Mantenha premido o botão de Recall respetivo (1, 2 ou 3) para
mover o sistema do assento para a posição de memória
pretendida. Como função de segurança, solte o botão Recall para
parar o movimento do atuador. Quando atingir a posição
guardada, o movimento do acionador para, o LED por cima da
posição de memória acende a verde e o painel de controlo emite
um sinal sonoro.

3. Regresse ao modo de operação normal da função do assento,
carregando no botão de memória (8).
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2.2.12.2 Armazenar posições na memória

Imagem 15. Função de memória.

Antes de armazenar uma posição do assento na memória, configure o
sistema de assento para a posição pretendida.
1. Entre no modo de memória, carregando continuamente no

botão de memória (8) durante dois segundos. No modo de
memória, o LED fica verde intermitente.

2. Carregue continuamente no botão (4) até o LED imediatamente
à esquerda do LED de memória acender a verde. A memória está
agora ativada e pronta para memorizar uma posição do assento.

3. Carregue continuamente no botão Armazenar pretendido (5, 6
ou 7) durante três segundos para memorizar a posição do assento
atual. O LED acima da posição de memória irá acender a
vermelho e o painel de controlo irá emitir um sinal sonoro
quando a memória estiver armazenada com sucesso.

4. Regresse ao modo de operação normal da função do assento,
carregando no botão de memória (8).
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