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Introdução
Este manual do utilizador abrange as funções do seu painel de
controlo Cor LCD R-net e deve ser entendido como uma extensão
ao manual do utilizador da sua cadeira de rodas elétrica.

Leia e siga todas as instruções e advertências incluídas 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.

É também da máxima importância que dedique tempo suficiente a
familiarizar-se com os vários botões, funções e controlos de direção;
as diferentes possibilidades de ajuste do assento, etc., da sua cadeira
de rodas e respetivos acessórios antes de iniciar a sua utilização.

Todas as informações, figuras, ilustrações e especificações baseiam-se
nas informações do produto disponíveis no momento da produção
destas instruções de operação. As figuras e ilustrações utilizadas nestas
instruções de operação representam exemplos e não devem ser
consideradas como sendo representações exatas das peças relevantes.

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações ao produto sem aviso
prévio.
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Cor LCD R-net 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 (joystick)
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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Cor LCD R-net Painel de controlo R-net com visor LCD a cores

2 Painel de controlo R-net com visor LCD a
cores

2.1 Aspetos gerais

Imagem 1. Painel de controlo

O painel de controlo consiste num joystick, em botões de funções e
num visor. O conector do carregador está localizado na parte da
frente do painel. Há dois conectores jack sob o painel. O painel de
controlo pode ter interruptores Toggle na parte inferior do painel e/
/ou um joystick para manobras pesadas que é maior do que o
mostrado na figura 1.

A cadeira de rodas também pode estar equipada com um painel de
controlo do assento adicional, para além do painel de controlo.
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Cor LCD R-net Painel de controlo R-net com visor LCD a cores

2.2 Tomada do carregador

Imagem 2. Tomada do carregador

Esta tomada só deve ser usada para carregar ou bloquear a cadeira de
rodas. Não ligar nenhum tipo de cabo de programação a esta
tomada. Esta tomada não deve ser usada como fonte de alimentação
de qualquer outro dispositivo elétrico. Ligar outros dispositivos
elétricos pode danificar o sistema de comando ou afetar o
desempenho CEM (compatibilidade eletromagnética) da cadeira de
rodas.

CAUTELA!
Utilize apenas o carregador de bateria
fornecido

A garantia da cadeira de rodas é anulada se for ligado qualquer outro
dispositivo à tomada do carregador no painel de controlo, que não sejam
o carregador de bateria ou a chave entregues com a cadeira.
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Cor LCD R-net Painel de controlo R-net com visor LCD a cores

2.3 Botões de funções
2.3.1 Botão On/Off (Ligar/Desligar)

Imagem 3. Botão On/Off (Ligar/Desligar).

O botão On/Off (Ligar/Desligar) liga a alimentação elétrica dos
componentes eletrónicos do sistema de controlo que, por sua vez,
alimentam os motores da cadeira de rodas.

2.3.2 Botão da buzina

Imagem 4. Botão da buzina.

Prima este botão para tocar a buzina.

2.3.3 Botões de velocidade máxima

Imagem 5. Botões de velocidade, aumentar/reduzir

Estes botões reduzem/aumentam a velocidade máxima da cadeira de
rodas. Dependendo da forma como o sistema de controlo foi
programado, pode aparecer uma janela por uns momentos quando
estes botões são premidos.
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2.3.4 Botão de modo

Imagem 6. Botão de modo.

O botão de modo permite navegar entre os modos de operação
diversos do sistema de comando. Os modos disponíveis dependem
da programação e do conjunto de dispositivos de saída auxiliares
ligados ao sistema de comando.

2.3.5 Botão de perfil

Imagem 7. Botão de perfil.

O botão de perfil permite ao utilizador navegar pelos perfis
disponíveis para o sistema de comando. O número de perfis
disponíveis depende de como o sistema de comando está
programado.

2.3.6 LED e botão de aviso de perigo

Imagem 8. LED e botão de perigo

Só está ativo se a cadeira de rodas estiver equipada com luzes.

Este botão liga e desliga as luzes de perigo da cadeira de rodas. As
luzes de perigo são utilizadas quando a cadeira de rodas está
posicionada de modo a representar um obstáculo para os outros.
Prima o botão para ligar as luzes de perigo e prima-o novamente para
as desligar. Quando esta função estiver ativada, o LED indicador
piscará em sincronia com os indicadores da cadeira de rodas.
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2.3.7 LED e botão das luzes

Imagem 9. LED e botão das luzes

Só está ativo se a cadeira de rodas estiver equipada com luzes

Este botão liga e desliga as luzes da cadeira de rodas. Prima o botão
para ligar as luzes e prima-o novamente para as desligar. Quando está
ligado, as luzes LED acendem.

2.3.8 LED e botão do pisca da esquerda

Imagem 10. LED e botão do pisca da esquerda

Só está ativo se a cadeira de rodas estiver equipada com luzes

Este botão liga e desliga o indicador de mudança de direção à
esquerda da cadeira de rodas. Prima o botão para ligar o indicador de
mudança de direção e prima-o novamente para o desligar. Quando
ativado, o LED indicador de mudança de direção à esquerda piscará
em sincronia com os piscas da cadeira de rodas.

2.3.9 LED e botão do pisca da direita

Imagem 11. LED e pisca da direita

Só está ativo se a cadeira de rodas estiver equipada com luzes

Este botão liga e desliga o indicador de mudança de direção à direita
da cadeira de rodas. Prima o botão para ligar o indicador de mudança
de direção e prima-o novamente para o desligar. Quando ativado, o
LED indicador de mudança de direção à direita piscará em sincronia
com os piscas da cadeira de rodas.
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2.4 Conectores

Imagem 12. Conectores.

O conector jack externo do interruptor on/off (1) permite ao
utilizador ligar ou desligar o sistema de controlo através de um
dispositivo externo como, por exemplo, um botão tátil (“buddy
button”).

O conector externo do interruptor de perfil (2) permite ao utilizador
selecionar perfis através de um dispositivo externo como, por
exemplo, um botão tátil (“buddy button”). Para alterar o perfil
durante a condução, basta carregar no botão.

2.5 Visor
O estado do sistema de comando pode ser compreendido
observando o visor. O sistema de comando está ativo quando o visor
tem retroiluminação acesa.
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Cor LCD R-net Painel de controlo R-net com visor LCD a cores

2.5.1 Símbolos no ecrã

Imagem 13. Ecrã de condução.

O ecrã de condução R-net tem componentes comuns que aparecem
sempre e componentes que apenas aparecem sob determinadas
condições. Segue-se uma vista de um ecrã de condução típico no
Perfil 1.
A. Relógio
B. Velocímetro
C. Nome do perfil
D. Perfil atual
E. Indicador da bateria
F. Indicador de velocidade máxima

2.5.2 Indicador da bateria

Imagem 14. Indicador de bateria.
Mostra a carga disponível na bateria e pode ser utilizado para alertar
o utilizador para o estado da bateria.
• Luz fixa: está tudo em condições.
• Intermitência lenta: o sistema de comando está a funcionar

corretamente, mas deve carregar a bateria o mais rapidamente
possível.

• A aumentar: as baterias da cadeira de rodas estão a ser carregadas.
A cadeira de rodas não pode ser conduzida até o carregador estar
desligado e o sistema de comando ser desligado e ligado
novamente.
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2.5.3 Indicador de velocidade máxima

Imagem 15. Indicador de velocidade máxima.

Mostra a definição atual para a velocidade máxima permitida.

A definição da velocidade máxima é ajustada por meio dos botões de
velocidade.

2.5.4 Perfil atual

Imagem 16. Perfil atual.

O número do perfil descreve o perfil no qual o sistema de controlo
está ativo neste momento. O texto do perfil é o nome ou a descrição
do perfil no qual o sistema de controlo está ativo neste momento.

2.5.5 Em foco

Imagem 17. Em foco.

Quando o sistema de comando contém mais do que um método de
comando direto, como um módulo de joystick secundário ou um
módulo duplo com comando para acompanhante, então o módulo
que controla a cadeira de rodas apresentará o símbolo de “em foco”.

2.5.6 Com limite de velocidade

Imagem 18. Com limite de velocidade.

Se a velocidade da cadeira de rodas estiver a ser limitada devido a,
por exemplo, um assento elevado, este símbolo é apresentado. Se
não for possível conduzir a cadeira de rodas, o símbolo piscará.
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2.5.7 Reiniciar

Imagem 19. Reinicialização necessária.

Este símbolo fica a piscar quando é necessário reiniciar o sistema de
controlo, por exemplo, depois da reconfiguração de um módulo.

2.5.8 Temperatura do sistema de comando

Imagem 20. Temperatura do sistema de comando.

Este símbolo significa que foi acionada uma função de segurança.
Esta função de segurança reduz a potência dos motores e faz uma
reposição automática depois de o sistema de comando arrefecer.
Quando aparece este símbolo, deve conduzir devagar ou parar a
cadeira de rodas. Se a temperatura do sistema de comando continuar
a aumentar, pode atingir um nível que exija o arrefecimento do
sistema de comando, não sendo possível continuar a conduzir.
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2.5.9 Temperatura do motor

Imagem 21. Temperatura do motor.

Este símbolo significa que foi acionada uma função de segurança.
Esta função de segurança reduz a potência dos motores e faz uma
reposição automática após um período de tempo especificado. O
símbolo desaparece depois de o sistema ser reposto. Quando aparece
este símbolo, deve conduzir devagar ou parar a cadeira de rodas. A
Permobil recomenda que depois de o símbolo desaparecer, continue
a conduzir devagar durante alguns momentos para evitar que a
cadeira faça esforços desnecessários. Se este símbolo aparecer várias
vezes quando a cadeira de rodas não é conduzida em nenhuma das
condições mencionadas no capítulo “Restrições de condução” do
manual do utilizador da sua cadeira de rodas, poderá existir algum
problema com a cadeira. Contacte a assistência técnica.

2.5.10 Ampulheta

Imagem 22. Ampulheta.

Este símbolo é apresentado quando o sistema de comando está a
mudar de um estado para o outro. Por exemplo, quando está a entrar
no modo de programação. O símbolo é animado e mostra a areia a
cair.
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2.5.11 Paragem de emergência

Imagem 23. Paragem de emergência.

Se o sistema de comando estiver programado para condução
bloqueada ou operação do atuador, um interruptor de paragem de
emergência está, normalmente, ligado ao conector externo do
interruptor de perfil. Este símbolo fica a piscar cada vez que o
interruptor de paragem de emergência for operado ou desligado.

2.5.12 Menu de definições

Imagem 24. Menu de definições.

O utilizador pode configurar o relógio, a luminosidade do visor, a
cor de fundo, etc., no menu de definições.

Para aceder ao menu de configuração, prima e mantenha os dois
botões de velocidade premidos em simultâneo. Selecione um item
de menu realçado movendo o joystick para a direita. Percorra o
menu movendo o joystick para a frente e/ou para trás.

Saia do menu de definições selecionando, primeiro, “Sair” (Exit) na
parte inferior do menu e, em seguida, movendo o joystick para a
direita.

Os itens do menu são descritos nas secções seguintes.
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2.5.12.1 Hora
A secção seguinte descreve os submenus relacionados com o tempo.

Definir hora permite que o utilizador defina o tempo atual.

Mostrar hora define o formato do visor das horas ou desliga-o.
As opções são 12 h, 24 h ou Desligado.
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2.5.12.2 Distância

Imagem 25. Medição de distância.

A secção seguinte descreve os submenus relacionados com a
distância.

Distância total este valor é armazenado no módulo de energia.
Está relacionado com a distância total percorrida
durante o período em que o módulo de energia
atual foi instalado no chassis.

Distância da viagem este valor é armazenado no módulo do joystick.
Relaciona-se com a distância total conduzida
desde a última reposição.

Mostrar distância define se deve aparecer a distância total ou a
distância da viagem no visor do velocímetro no
módulo do joystick.

Eliminar distância
de viagem

ao inclinar o joystick para a direita, apaga o valor
da distância de viagem.

Sair ao virar o joystick para a direita, sai-se do menu
de definições.
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2.5.12.3 Luz de fundo
A secção seguinte descreve os submenus relacionados com a
retroiluminação.

Luz de fundo define a retroiluminação no ecrã. Pode ser
definido entre 0% e 100%.

Background define a cor de fundo do ecrã. O azul é a cor
standard, mas se a luz solar estiver muito clara, o
fundo branco tornará o ecrã mais visível. As
opções são Azul, Branco e Automático.

2.6 Bloquear e desbloquear o sistema
de comando

Imagem 26. O símbolo de bloqueio é apresentado
quando a cadeira de rodas está bloqueada.

O sistema de controlo pode ser bloqueado de duas maneiras.
Utilizando uma sequência de teclas no teclado ou por meio de uma
chave física. A forma de bloqueio do sistema de controlo depende da
programação do sistema.

2.6.1 Bloqueio do teclado
Para bloquear a cadeira de rodas no teclado:
• Com o sistema de controlo ligado, prima e mantenha premido o

botão On/Off (Ligar/Desligar).
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• O sistema de comando emite um sinal sonoro depois de 1
segundo. Solte o botão On/Off (Ligar/Desligar).

• Incline o joystick para a frente até o sistema de comando emitir
um sinal sonoro.

• Incline o joystick para trás até o sistema de comando emitir um
sinal sonoro.

• Solte o joystick. Ouvirá um sinal sonoro prolongado.
• A cadeira de rodas está bloqueada.

Para desbloquear a cadeira de rodas:
• Com o sistema de controlo desligado, prima o botão On/Off

(Ligado/Desligado).
• Incline o joystick para a frente até o sistema de comando emitir

um sinal sonoro.
• Incline o joystick para trás até o sistema de comando emitir um

sinal sonoro.
• Solte o joystick. Ouvirá um sinal sonoro prolongado.
• A cadeira de rodas está desbloqueada.
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2.6.2 Bloqueio por meio de chave

Imagem 27. O símbolo de bloqueio é apresentado
quando a cadeira de rodas está bloqueada.

Para bloquear a cadeira de rodas com chave:
• Insira e remova a chave PGDT fornecida na/da ligação do

carregador no módulo do joystick.
• A cadeira de rodas está bloqueada.

Para desbloquear a cadeira de rodas:
• Insira e remova a chave PGDT fornecida na/da ligação do

carregador.
• A cadeira de rodas está desbloqueada.

2.7 Funções do assento
2.7.1 Não se aplica a todos os modelos de

assentos
Em alguns assentos, as funções elétricas podem ser controladas através
do joystick do painel de controlo. Alguns modelos podem
memorizar três posições de assento. O mecanismo de ajuste do
assento armazena cada posição de assento memorizada. Tal facilita a
recuperação de uma posição do assento guardada anteriormente.
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2.7.2 Manobrar o assento

Imagem 28. Manobrar o assento, exemplo dos ícones
que podem surgir.

1. Carregue no botão de modo uma ou mais vezes até um ícone da
função do assento aparecer no visor do painel de controlo.

2. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para selecionar
uma função do assento. O ícone referente à função do assento
selecionada aparece no visor.
Os ícones apresentados no visor dependem do modelo do assento
e das funções disponíveis.

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

CAUTELA!

O símbolo M

Se o símbolo M aparecer juntamente com o ícone do assento, significa
que foi ativada a função de memória. Mova o joystick para a esquerda
ou para a direita para selecionar antes uma função do assento.
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2.7.2.1 Volte ao modo de condução

Imagem 29. Imagem padrão do visor com indicador
de velocidade.

Carregue no botão de modo uma ou mais vezes até que uma
imagem padrão com um indicador de velocidade apareça no visor do
painel de controlo.
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2.7.3 Memória
2.7.3.1 Recuperar uma posição do assento a partir da

memória

Imagem 30. Função de memória ativada

Alguns sistemas de comando do assento podem memorizar três
posições de assento. O mecanismo de ajuste do assento armazena
cada posição de assento memorizada. Tal facilita a recuperação de
uma posição do assento guardada anteriormente.
1. Carregue no botão de modo uma ou mais vezes até um ícone da

função do assento aparecer no visor do painel de controlo.
2. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para selecionar

uma posição de memória (M1, M2 ou M3). Surgem no visor do
painel de controlo um ícone do assento e o símbolo de memória
M da posição memorizada selecionada.
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3. Incline o joystick para a frente. O assento ajusta-se para a posição
guardada anteriormente. Por motivos de segurança, o joystick
tem de permanecer na posição para a frente até o assento estar
totalmente ajustado na posição memorizada. Assim que o assento
atingir a posição memorizada, deixa de se mover.

CAUTELA!

Soltar o joystick para o movimento do assento

Solte o joystick em qualquer momento para parar o movimento do
assento.
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Volte ao modo de condução

Imagem 31. Imagem padrão do visor com indicador
de velocidade.

Carregue no botão de modo uma ou mais vezes até que uma
imagem padrão com um indicador de velocidade apareça no visor do
painel de controlo.
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2.7.3.2 Guardar uma posição do assento na memória

Imagem 32. Função Guardar ativada.

1. Ajuste a função do assento para a posição preferida.
2. Ative a função de memória do assento carregando no botão de

modo uma ou mais vezes até que o ícone do assento apareça no
visor do painel de controlo.

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

4. Mova o joystick para trás para ativar a função Guardar. Aparecerá
uma seta junto ao símbolo de memória M.

5. Guarde a posição atual movendo o joystick para a frente e
mantendo-o nessa posição até que a seta junto do símbolo de
memória M desapareça.
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Volte ao modo de condução

Imagem 33. Imagem padrão do visor com indicador
de velocidade.

Carregue no botão de modo uma ou mais vezes até que uma
imagem padrão com um indicador de velocidade apareça no visor do
painel de controlo.
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