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EXPLICAÇÃO DOS 
SÍMBOLOS
É imperativo seguir sempre as precau-
ções de segurança que possuem um fun-
do colorido!

 ☞ Este símbolo indica uma precaução ou 
recomendação.

[ ] Refere-se ao número de uma imagem

( ) Refere-se a uma componente funcional 
numa imagem.

GLOSSÁRIO
O termo joystick, quando utilizado neste 
documento, é um sinónimo para qualquer 
tipo de dispositivo de condução na sua ca-
deira de rodas, como, por exemplo:

 – Condução com o queixo

 – Joystick pequeno

 – Condução por contacto, 

etc.

INTRODUÇÃO
Antes de utilizar a cadeira de rodas pela 
primeira vez, leia este manual e siga 
atentamente as instruções. Se a cadeira 
de rodas se destinar a crianças ou ado-
lescentes, estes devem começar por ler 
o presente manual com os seus pais ou 
tutores, antes de utilizarem a cadeira.

Pode controlar a sua cadeira de rodas elétri-
ca através do módulo de controlo e de um 
joystick ligado opcional.

 ☞ Os acessórios e funcionalidades adicio-
nais, como, por exemplo, controladores 
por botões externos não fazem parte 
da entrega normal.

A utilização do módulo de controlo ou dos 
acessórios do módulo de controlo de forma 
inadequada pode conduzir a situações de 
risco para si e para os outros, pelo que é im-
portante aprender a utilizar o equipamento 
corretamente. 

Este manual de instruções vai ajudá-lo a 
sentir-se à vontade na utilização do módulo 
de controlo, de forma a evitar acidentes.

No nosso website, estão disponíveis fichei-
ros PDF com informações adicionais sobre 
os nossos produtos para portadores de de-
ficiência visual.

 ☞ Contacte o seu revendedor, se tiver al-
guma dúvida.

O Manual de Instruções da sua cadeira de 
rodas elétrica inclui também informações 
sobre a segurança do produto e eventuais 
recolhas de produtos que possam estar em 
curso.
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MODELOS
Este manual de instruções aplica-se ao se-
guinte módulo de controlo:

Módulo Omni 2

ESPECIFICAÇÕES
Este módulo de controlo foi desenvolvido 
para cadeiras de rodas elétricas com siste-
ma eletrónico R-Net.

UTILIZAÇÃO
Este módulo de controlo só deve ser ligado 
à cadeira de rodas elétrica através do siste-
ma eletrónico R-Net.

AJUSTES
Como regra geral, qualquer tipo de ajuste 
ou personalização deve ser realizado por 
um revendedor.

Antes de utilizar o módulo de controlo pela 
primeira vez, o seu revendedor deve ajus-
tá-lo.

Além da sua experiência de condução e 
necessidades especiais, este ajuste também 
deve ter em conta o ambiente em que a 
cadeira de rodas será utilizada maioritaria-
mente.

Se as suas necessidades ou exigências so-
frerem alterações, o revendedor pode ajus-
tar a sensibilidade do joystick.

 ☞ Recomendamos uma inspeção de roti-
na das definições do módulo de con-
trolo para assegurar o máximo conforto 
a longo prazo, mesmo que o seu esta-
do clínico/incapacidade se altere.

UTILIZAÇÃO APÓS 
UM PERÍODO DE 
ARMAZENAMENTO
O módulo de controlo pode voltar a ser co-
locado em funcionamento após um perío-
do de armazenamento. Antes de ser utiliza-
do novamente, deve ser submetido a uma 
inspeção completa.

 ☞ As intervenções higiénicas, incluindo 
a desinfeção, devem ser realizadas de 
acordo com um plano de higiene vali-
dado.

TEMPO DE VIDA ÚTIL DO 
PRODUTO
Estimamos que o produto tenha, em mé-
dia, uma vida útil de 4 anos, se for utilizado 
para a finalidade prevista e se forem cum-
pridos todos os requisitos de manutenção 
e assistência técnica. O tempo de vida útil 
efetivo depende da frequência de utilização 
do produto, do ambiente onde é utilizado e 
do cuidado que receber. As peças de substi-
tuição poderão permitir prolongar o tempo 
de vida útil do produto. Regra geral, é possí-
vel continuar a obter peças de substituição 
até 5 anos, após o final da produção de um 
modelo.

 ☞ Não se considerará que este tempo de 
vida útil estimado constitui qualquer 
expressão do período de garantia.
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PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 ☞ Não atire nem deixe cair o módulo de 
controlo desmontado. Manuseie-o 
sempre com cuidado! Esta é a única 
maneira de garantir um funcionamen-
to contínuo e sem erros.

 ☞ Não desligue o conector enquanto 
conduz.

 ☞ Enquanto conduz, não prima o botão 
de LIGAR/DESLIGAR a menos que seja 
uma emergência.

 – Esse botão imobiliza a cadeira de 
rodas elétrica (travagem de emer-
gência). 

 ☞ Não ligue nos conectores objetos que 
não sejam as fichas do equipamento 
original do fabricante. — Risco de cur-
to-circuito!

LIGAÇÃO DE DOIS 
MÓDULOS DE CONTROLO
Esta ligação só deve ser efetuada pelo re-
vendedor.

É possível ligar dois módulos de controlo ao 
sistema R-Net.

Esta opção pode ser útil, se um acompa-
nhante estiver a operar a cadeira de rodas, 
para evitar que o módulo de controlo tenha 
de ser deslocado para a parte de trás da ca-
deira de rodas.

Como alternativa, o segundo módulo de 
controlo pode ser utilizado em vez de, por 
exemplo, um joystick externo ou um botão 
LIGAR/DESLIGAR externo. Isto permite-lhe 
adicionar mais funções, como por exemplo, 
sinais de mudança de direção, uma buzina, 
etc.

As funcionalidades de condução estão ati-
vas para o módulo de controlo em que fo-
ram ativadas.

O ecrã é exibido da mesma forma no outro 
módulo de controlo. Este módulo de con-
trolo também permite que o sistema seja 
desligado.
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DESCRIÇÃO GERAL

Módulo de controlo < Omni 2 >

Painel de controlo com botões

 ☞ Conforme o tipo e design do contro-
lador especializado que está ligado, as 
funções dos botões em modelos de 
cadeiras de rodas elétricas individuais 
podem estar localizadas fora do módu-
lo de controlo. — Consulte o manual 
de instruções para obter informações 
sobre o seu controlador especializado.

(1) Botão das definições

(2) Botão do modo

(3) Botão +

(4) Botões de navegação

(5) Botão –

(6) Botão de perfil

(7) LIGAR/DESLIGAR o módulo de controlo 
Omni 2

Ligações da caixa de distribuição

(8) Cabo BUS

(9) ---

(10) Botão LIGAR/DESLIGAR externo

(11) Entrada para controlo por sopro e suc-
ção

(12) Modo 2

(13) Altifalante

(14) Tomada de carregamento

(15) Porta do conector USB

(16) Tomada para ecrã Omni 2

(17) Joystick 2

(18) Modo 1

(19) Joystick 1
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Ecrã LCD

(20) Símbolo do perfil de condução selecio-
nado

(21) Símbolo LIGAR/DESLIGAR

(22) Indicador da carga da bateria

(23) Símbolo das definições

(24) Símbolo do modo

(25) Apresentação do perfil de condução

(26) Definição da velocidade máxima

(27) Apresentação gráfica da velocidade 
real de condução ou do consumo elé-
trico de energia.

(28) Símbolo de ligação Bluetooth

(29) Relógio

(30) Apresentação da velocidade real de 
condução, incluindo os quilómetros 
percorridos ou leitura do odómetro.

(31) Apresentação do perfil

(32) Indicador em caso de travagem ativa 
(laranja) ou paragem (vermelho inter-
mitente).
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Sensores

(33) Recetor de infravermelhos/sensor de 
luz 

(34) Transmissor de infravermelhos
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Controlo pelo acompanhante
(1) Joystick

(2) Plataforma de apoio

Painel de controlo, botões

(3) Velocidade máxima predefinida

(4) Seleção de modo

(5) Botão de seleção do modo de controlo 
(utilizador/acompanhante)

Indicadores LED

(6) Modo de controlo (utilizador)

(7) Modo de controlo (acompanhante)

(8) Níveis de velocidade máxima predefi-
nidos
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BOTÕES E SÍMBOLOS
LIGAR/
DESLIGAR

Ligar/desligar

 ☞ No arranque, o sistema eletrónico realiza um teste do sistema.

Perfil de 
condução

Muda para o perfil de condução seguinte quando 
premido.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Programa de condução na página 30.

Velocidade 
máxima 
definida, 
Aumento

Premir o botão aumenta a velocidade máxima defini-
da um nível (20%) de cada vez.

 ☞ Recomendamos a utilização do botão Aumento 
apenas quando a cadeira de rodas elétrica se en-
contrar numa posição estacionária.

 ☞ Nível 1 (20%) até a um nível máximo de 5 (100%).

Velocidade 
máxima 
definida, 
Diminuição

Reduz a velocidade máxima um nível (20%) de cada 
vez. 

 ☞ Por razões de segurança, recomendamos a utili-
zação do botão Diminuição apenas quando a ca-
deira de rodas se encontrar estacionada.

 ☞ Nível 5 (100%) até um nível mínimo de 1 (20%).

Navegação As quatro setas no botão permitem que navegue pe-
los menus.

 ☞ Premir a seta “Direita” ou “Esquerda” ativa as fun-
ções disponíveis.

 ☞ As definições elétricas só podem ser efetuadas 
com o joystick.

Modo Quando o botão é premido, altera entre o modo de 
Condução e outras funções disponíveis.

 ☞ Só deve premir o botão do Modo, quando a cadeira de rodas elétrica 
estiver numa posição estacionária.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Menu de modo na página 23.
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BOTÕES E SÍMBOLOS
Definições Altera para o modo das Definições quando o botão 

é premido.

 ☞ O botão das Definições só deve ser premido quando a cadeira de 
rodas elétrica estiver numa posição estacionária.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Menu das definições na página 31.

Controlo pelo acompanhante

Velocidade 
predefinida

Empurrar o manípulo aumenta a velocidade máxima 
definida um nível (20%) de cada vez.

 ☞ Nível 1 (20%) até a um nível máximo de 5 (100%).

Indicador da 
velocidade 
máxima

O número de díodos iluminados (LED) apresenta a 
velocidade máxima.

 ☞ Cada LED corresponde a um nível adicional de 
20%.

Modo de 
controlo

Alterna o controlo pelo utilizador e pelo acompa-
nhante, cada vez que prime o botão.

Indicador 
do modo 
de controlo 
predefinido.

O díodo iluminado (LED), abaixo dos símbolos, indica 
o modo de controlo que foi selecionado.

Modo Quando premido, alterna entre o modo de Condução 
e o modo das Definições.

 ☞ Só deve premir o botão do Modo, quando a cadeira de rodas elétrica 
estiver numa posição estacionária.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Menu de modo na página 23.
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Ecrã LCD

Ecrã LCD Quando a cadeira de rodas é ligada, aparecem vários 
indicadores no ecrã LCD.

Caixa de 
informações

Esta apresenta várias informações, como, por exem-
plo, os nomes do programa de condução e do ajuste 
eletrónico ativos.

Indicador da 
velocidade

O indicador desloca-se para a direita do ecrã de acor-
do com qualquer aumento na velocidade de condu-
ção ou consumo de energia.

Indicador da 
velocidade 
máxima 
definida

O número de segmentos iluminados apresenta a ve-
locidade máxima definida.

 ☞ Cada segmento corresponde a um nível adicional 
de 20%.

Indicador 
da carga da 
bateria

O número de segmentos que se iluminam no indica-
dor de bateria diminui proporcionalmente de acordo 
com o nível de carga da bateria.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Indicador de bateria na página 19.

Ajuste 
eletrónico

A área iluminada dentro do símbolo indica qual a de-
finição eletrónica selecionada.

 ☞ O símbolo aparece sempre que muda para o modo das Definições.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Ajustes eletrónicos na página 26.

Indicador 
do sinal de 
mudança 
de direção à 
esquerda

O indicador pisca quando o sinal de mudança de dire-
ção à esquerda é ativado.

Indicador 
do sinal de 
mudança 
de direção à 
direita

O indicador pisca quando o sinal de mudança de dire-
ção à direita é ativado.
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Ecrã LCD

Indicador de 
luzes

O indicador acende sempre que as luzes estão ligadas.

Indicador de 
luz de perigo

O indicador pisca quando a luz de perigo é ativada.

Indicador de 
condução em 
frente

Liga-se quando conduz em frente

 ☞ Não está ativo para todos os tipos de joystick

Indicador de 
condução em 
marcha-atrás

Liga-se quando conduz em marcha-atrás

 ☞ Não está ativo para todos os tipos de joystick

Bloqueio A cadeira de rodas elétrica está protegida contra utili-
zações não autorizadas.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Bloqueio na página 17.

Modo 
repouso

O símbolo aparece momentaneamente mesmo antes 
de a cadeira de rodas elétrica entrar automaticamente 
no modo repouso.

Mensagens 
de erro

Mensagens de advertência sobre vários erros.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Resolução de problemas na pági-
na 37.

Bluetooth O símbolo (azul) aparece sempre que o Bluetooth foi 
ativado.

Velocidade 
reduzida

O símbolo indica se a velocidade foi reduzida (ama-
relo) ou se a condução foi desativada (vermelho), por 
exemplo, durante ajustes na altura do assento.
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PREPARAÇÕES PARA A 
UTILIZAÇÃO

Carregar as baterias

Além da ficha de segurança e da ficha do 
carregador das baterias, não introduza 
qualquer outro objeto na tomada de car-
regamento. – Risco de curto-circuito!

Para carregar as baterias, comece por des-
ligar o módulo de controlo e, em seguida, 
insira a ficha do carregador da bateria na 
tomada da caixa de distribuição (14).

 ☞ Consulte também o Manual de Instru-
ções da Cadeira de Rodas Elétrica.

Ligar o módulo de controlo

Não toque no joystick nem o desloque, 
durante a fase de arranque (dura aprox. 
um segundo)!

Prima o botão (7) para ligar o módulo de 
controlo. O sistema eletrónico procederá a 
um teste do sistema.

Quando o indicador de bateria (22) acender 
com uma luz fixa, o sistema eletrónico está 
pronto a ser utilizado.

 ☞ Após o módulo de controlo ter sido li-
gado, se o perfil de condução 8 acen-
der, significa que a cadeira está no 
modo de controlo pelo acompanhan-
te. Pode voltar ao modo de utilizador 
premindo o botão Perfil.

 ☞ Se existir uma avaria, as mensagens se-
rão apresentadas no ecrã LCD.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Reso-
lução de problemas na página 37. 

Desligue o módulo de controlo após ter ter-
minado a condução. Deste modo, desativa 
a cadeira de rodas elétrica.
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Bloqueio

O bloqueio está acionado se aparecer um 
cadeado [1] quando prime LIGAR.

A sua cadeira de rodas elétrica pode ser blo-
queada para a proteger de utilizações não 
autorizadas. Embora a configuração desta 
funcionalidade não esteja predefinida, o 
seu revendedor pode adicioná-la sob pe-
dido.

Ativar o bloqueio

Botão das funções

1. Ligue o módulo de controlo e, em se-
guida, mantenha premido o botão de 
LIGAR/DESLIGAR (7) durante um se-
gundo. Solte o botão de LIGAR/DESLI-
GAR (7) após ouvir um breve < bip >.

 ☞ O indicador do ecrã desliga-se.

2. Empurre o joystick completamente 
para a frente (condução para a frente) e 
espere, até ouvir um breve <bip>.

3. Em seguida, puxe o joystick completa-
mente para trás (marcha-atrás) e espere 
novamente até ouvir um breve <bip>.

4. Solte o joystick.

 ☞ Quando ouvir um <bip> prolongado, 
significa que o bloqueio foi acionado.

 ☞ Agora, a cadeira de rodas elétrica está 
protegida contra utilizações não auto-
rizadas.
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Funcionalidade do interruptor de corte

Depois de ligar o módulo de controlo, ligue 
o interruptor de corte [1], na tomada de car-
regamento (14). Retire a ficha do interruptor 
de corte, depois de ouvir um breve <bip>.

 ☞ O sistema eletrónico desativa o modo 
de Condução e desliga-se automatica-
mente.

Desativação do bloqueio

Botão das funções

1. Ligue o módulo de controlo, premindo 
o botão de LIGAR/DESLIGAR (7).

2. Empurre o joystick completamente 
para a frente (condução para a frente) e 
espere, até ouvir um breve <bip>.

3. Empurre o joystick completamente 
para trás (marcha-atrás) e espere nova-
mente até ouvir um breve <bip>.

4. Solte o joystick.

5. Quando ouvir um <bip> prolongado, 
significa que o bloqueio foi desativado.

Funcionalidade do interruptor de corte

Depois de ligar o módulo de controlo, ligue 
o interruptor de corte [1], na tomada de car-
regamento (14). Retire a ficha do interruptor 
de corte, depois de ouvir um breve <bip>.

 ☞ O bloqueio está, agora, desativado.
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INSPEÇÃO ANTES DE 
CONDUZIR

Indicador de bateria
Depois de ligar o módulo de controlo, após 
um breve teste do sistema, o indicador de 
bateria (21) indica o nível de carga.

À medida que as baterias vão descarregan-
do, o indicador de bateria apresentará um 
número cada vez menor de segmentos ilu-
minados (22).

 ☞ Este indicador é composto por 10 seg-
mentos (3 vermelhos, 4 amarelos/laran-
ja e 3 verdes).

A cor dos segmentos indica:

Verde As baterias estão carregadas.

 ☞ O nível da bateria corres-
ponde ao número de in-
dicadores verdes que se 
acendem.

Ama-
relo

É aconselhável a recarga.

Ver-
melho

As baterias estão descarre-
gadas. Recarregue-as o mais 
rápido possível.

 ☞ O indicador de bateria só é necessário, 
quando se deslocar em superfícies pla-
nas.

 ☞ Em subidas e descidas a leitura não é 
fiável.

Interpretação

O indicador de bateria foi concebido para 
as características de descarga das baterias 
originais do fabricante. As baterias de repo-
sição ou outras baterias podem ter caracte-
rísticas diferentes que afetem negativamen-
te a legibilidade deste indicador.

Além disso, uma vez que uma leitura pre-
cisa dependerá da idade das baterias e da 
temperatura e carga a que estão expostas, 
aplicam-se certas limitações.
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Definição da velocidade máxima

Risco de acidente devido a:

 – Definição inadequada do nível de ve-
locidade máxima.

 – Selecione um nível de velocidade 
máxima inferior durante a condução!

O nível de velocidade máxima deve ser 
selecionado de acordo com as suas cir-
cunstâncias pessoais e situação de con-
dução específica!

Ao conduzir em descidas, ajuste a veloci-
dade máxima proporcionalmente à incli-
nação. Nunca exceda a velocidade máxi-
ma permitida. — Risco de acidente!

Quando o módulo de controlo está ligado, 
este recorda automaticamente e reativa a 
última velocidade máxima definida.

O número de segmentos que se iluminam, 
no indicador de velocidade máxima (26), in-
dica a definição do nível de velocidade má-
xima.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Botões e 
símbolos na página 12.

Antes ou durante a condução, premir o bo-
tão de Aumento (3) ou de Diminuição (5), 
aumenta ou diminui, respetivamente, a ve-
locidade máxima definida, um nível de cada 
vez.

 ☞ Neste contexto, consulte os capítulos 
Níveis de velocidade na página 22 e 
Botões e símbolos na página 12.
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Controlo pelo acompanhante

Antes ou durante a condução, cada vez que 
se prime o botão (3), a velocidade máxima 
definida aumenta um nível, até um nível 
máximo de 5. Se premir novamente o botão 
no nível 5, a velocidade máxima voltará ao 
nível 1, que é a definição mais baixa.

 ☞ O díodo iluminado (LED) no ecrã (1) 
indica a velocidade máxima que foi de-
finida.

 ☞ Ver também o capítulo Níveis de veloci-
dade na página 22.

 ☞ Se os díodos iluminados estiverem a 
piscar, a velocidade foi reduzida. Isto 
acontece, porque o elevador do assen-
to foi ajustado a mais de 5,5 cm e/ou a 
inclinação do assento excede 14°.
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Níveis de velocidade

O nível de velocidade máxima deve ser 
selecionado de acordo com as suas cir-
cunstâncias pessoais e situação de con-
dução específica!

Selecione um nível de velocidade bai-
xo em situações de perigo, nas quais se 
sinta inseguro (por exemplo, ao conduzir 
em espaços confinados, em descidas, em 
rampas, em zonas pedonais ou similares).

No modo de controlo pelo acompanhan-
te, o nível de velocidade máxima deve ser 
selecionado de acordo com as circuns-
tâncias pessoais do seu acompanhante e 
a situação particular de condução!

Ao mudar para um nível de velocidade 
máxima inferior, a cadeira de rodas elé-
trica deve estar estacionada. – Travagem 
brusca!

A velocidade máxima pode ser definida em 
qualquer um dos 5 níveis de velocidade di-
ferentes (25).

 ☞ Siga as instruções do capítulo Botões e 
símbolos na página 12.

No nível 5, a velocidade máxima é de ape-
nas 100% da velocidade máxima da sua ca-
deira de rodas.

No nível 1, a velocidade máxima é de ape-
nas 20% da velocidade máxima da sua ca-
deira de rodas.

1. Exemplo específico:

 Conduzir em casa.

Definição necessária: Velocidade máxi-
ma predefinida baixa [1].

 ☞ Resultado da predefinição da ve-
locidade máxima demasiado ele-
vada:

Até o mais pequeno toque no joystick 
pode, rapidamente, colocar a cadeira 
de rodas em movimento. - O utilizador 

perde o controlo da cadeira em espa-
ços apertados. — Risco de acidente!

2. Exemplo específico:

 Ao atravessar um cruzamento.

Definição necessária: Velocidade máxi-
ma predefinida elevada [2].

 ☞ Resultado da predefinição da ve-
locidade máxima demasiado bai-
xa:

Não consegue atravessar o cruzamen-
to com a velocidade necessária. - Risco 
de colisão com um veículo em sentido 
contrário!
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MENU DE MODO
Só deve premir o botão do Modo, quando 
a cadeira de rodas elétrica estiver numa 
posição estacionária.

Ao premir o botão do MODO, pode alternar 
entre o modo de Condução, o modo das 
Definições e outros modos ativos, tais como 
Bluetooth ou Infravermelhos [1].

Modo de Condução
No modo de Condução, a cadeira de rodas 
elétrica é controlada através do joystick.

 ☞ Saiba mais sobre o assunto no capítulo 
Joystick na página 24.

Modo das Definições
Quando está no modo das Definições, o 
símbolo do assento iluminado [2] indica o 
último ajuste eletrónico selecionado.

Os ajustes eletrónicos são selecionados 
através do botão de Navegação e efetuados 
através do joystick.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Ajustes 
eletrónicos na página 26.

Modo de Condução

Modo das Definições

Outros modos ativos
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JOYSTICK
Não desloque o joystick até o indicador 
de bateria acender com luz fixa.

Manobras de condução e direção
O joystick (1) da cadeira de rodas elétrica é 
utilizado para aceleração e travagem. Mova 
lentamente o joystick na direção de condu-
ção desejada.

Quanto mais afastar o joystick da posição 
da linha média, mais depressa a cadeira de 
rodas se vai deslocar (até à velocidade má-
xima definida).

Para fazer uma curva, mova, ao mesmo 
tempo, o joystick na direção para a qual de-
seja virar. Se mover o joystick, diretamente, 
para um lado ou para o outro, a cadeira de 
rodas irá praticamente girar sobre si própria.

 ☞ Ao conduzir em marcha-atrás ou ao fa-
zer uma curva, a velocidade é automa-
ticamente reduzida.

Travar a cadeira de rodas elétrica
A cadeira de rodas elétrica imobiliza-se, 
sempre que se solta o joystick.

Para uma travagem segura, deixe o joystick 
voltar lentamente à posição da linha média 
(predefinida).

Conduzir em marcha-atrás

Conduzir em frente

Travar

Virar à direita

Rodar 
para a 
direita

Rodar 
para a 
esquerda
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CONTROLO PELO 
ACOMPANHANTE
O controlo pelo acompanhante só está dis-
ponível com o módulo de controlo Omni 2.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Descrição 
geral na página 8.

Seleção de um modo de controlo

Quando o botão LIGAR/DESLIGAR (7) é pre-
mido no módulo de controlo Omni 2, o úl-
timo módulo de controlo que foi definido 
é automaticamente recordado e reativado.

Premindo o botão (32), é possível alternar 
entre os modos de controlo pelo utilizador 
e pelo acompanhante.

 ☞ Os díodos luminosos (LED) (31), abaixo 
dos símbolos, indicam o modo de con-
trolo atual.
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AJUSTES ELETRÓNICOS
Os ajustes eletrónicos disponíveis variam 
em função do equipamento específico da 
cadeira de rodas elétrica.

Seleção de ajustes eletrónicos do 
assento

 ☞ Os ajustes eletrónicos são armazenados 
num ciclo infinito.

Prima o botão de Navegação para selecio-
nar e ativar um ajuste eletrónico.

 ☞ Ver também o capítulo Botões e símbo-
los na página 12.

Ajustes eletrónicos funcionais do assen-
to

As funções do assento eletrónico podem 
ser ajustadas da seguinte forma:

Deslocação do joystick para baixo – ajuste 
na direção da posição base.

Deslocação do joystick para trás – ajuste 
para longe da posição base.

Ao soltar o joystick, cancelará qualquer ajus-
te.

Indicadores do ecrã LCD

 ☞ Mais informações sobre um ajuste es-
pecífico do banco podem aparecer no 
texto abaixo dos símbolos do banco.

 ☞ Se aparecer uma tartaruga laranja, jun-
to ao símbolo do assento, significa que 
o controlo de velocidade foi ativado.

 ☞ Ver também o capítulo Resolução de 
problemas na página 37.

 ☞ Se aparecer uma tartaruga vermelha a 
piscar, junto ao símbolo da cadeira de 
rodas, significa que a cadeira de rodas 
foi imobilizada por razões de seguran-
ça. - A continuação da condução só 
será possível, se a reajustar para a po-
sição base.

 ☞ Ver também o capítulo Resolução de 
problemas na página 37.

O símbolo apresentado significa:

Encosto

Basculação do assento

Elevação do assento

Apoio para a perna 
esquerda

Apoio para a perna direita

Comprimento do apoio 
para as pernas

Apoio para as pernas
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Ajustes eletrónicos complexos

 ☞ Se uma opção tiver sido armazenada 
na Memória, todos os ajustes serão ilu-
minados. 

Se as posições base ou finais dos menus do 
encosto, da basculação do assento, da recli-
nação do encosto, da verticalização e das 
pernas forem guardadas, aparecerão setas.

 ☞ Uma seta inclinada indica uma posição 
final armazenada.

 ☞ Uma seta inclinada indica uma posição 
final armazenada.

Com exceção da Posição vertical e da Ajuda 
para a posição vertical, os ajustes eletrónicos 
são feitos por:

Deslocação do joystick para baixo – ajuste 
na direção da posição base.

Deslocação do joystick para trás – ajuste 
para longe da posição base.

Os ajustes eletrónicos da Posição vertical e 
Ajuda para a posição vertical são feitos por:

Deslocação do joystick para baixo – ajuste 
para longe da posição base.

Deslocação do joystick para trás – ajuste na 
direção da posição base.

Ao soltar o joystick, cancelará qualquer ajus-
te.

Indicadores do ecrã LCD

 ☞ O texto, abaixo dos símbolos, pode 
conter mais informações sobre um de-
terminado ajuste eletrónico.

O símbolo apresentado significa:

Encosto

Basculação do assento

Elevação do assento

Comprimento do apoio 
para as pernas 

Apoio para as pernas

Basculação negativa

Da posição sentada para a 
posição vertical

Da posição sentada para a 
posição reclinada
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O símbolo apresentado significa:

Da posição reclinada para 
a posição vertical

De 45° para a posição 
vertical

Memória 1/2

Memória 3/4
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FUNCIONALIDADES/
CONFIGURAÇÕES 
INDIVIDUAIS

 ☞ Nem todas as funcionalidades aqui 
descritas podem estar disponíveis para 
a sua cadeira de rodas.

Odómetro (quilómetros totais)
O ecrã LCD apresenta o número total de qui-
lómetros (30), até um máximo de 99 999.

 ☞ Apenas são apresentados os quilóme-
tros percorridos na direção em frente.

Contador de deslocações
O ecrã LCD pode indicar os quilómetros 
diários percorridos (30), até um máximo de 
9999,9.

 ☞ Apenas são apresentados os quilóme-
tros percorridos na direção em frente.

Pode alternar entre as diferentes opções de 
indicação do odómetro, no menu das defi-
nições de Distância.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Menu das 
definições na página 31.

 ☞ O contador de deslocações pode ser 
reiniciado, conforme necessário.

Reiniciar o contador de deslocações

O contador de deslocações pode ser reini-
ciado no menu das definições da Distância.

 ☞ Em seguida, o contador de deslocações 
irá indicar 0,0 km no ecrã LCD.
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Programa de condução
Podem ser selecionados até oito perfis de 
condução, premindo o botão Perfil (6).

As diferentes propriedades dos programas 
de condução permitem-lhe definir as carac-
terísticas de condução da cadeira de rodas 
elétrica, para se adaptar a condições de 
condução específicas.

Por exemplo, podem ser descarregados 
programas separados, que permitem a utili-
zação de controladores especiais.

 ☞ O programa de condução atual (25) é 
indicado no ecrã LCD.

Pro-
grama 
de 
con-
dução

Propriedades Giros-
cópio 
ativado

1 Adequado para 
situações em 
que a cadeira 
de rodas elétri-
ca é utilizada 
em veículos 
de transporte 
público e tenha 
sido instalado 
um giroscópio.

Não

2 Universal, para 
uso interior e 
exterior

Sim

3 Universal, para 
uso interior e 
exterior

Sim

4–7 Personalizável 
pelo utilizador

8 Controlo pelo 
acompanhante

Sim

As propriedades definidas de fábrica, para 
estes programas de condução, estão elen-
cadas nos respetivos Manuais de Assistência 
Técnica e Manutenção.

 ☞ Leia também o capítulo Guia do Reven-
dedor, no Manual de Instruções da sua 
cadeira de rodas elétrica.
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Menu das definições
 ☞ Cada submenu inclui uma opção de 

menu Saída para voltar ao menu prin-
cipal.

O menu das Definições [1] permite-lhe ace-
der aos seguintes menus:

 ☞ Hora
 – Definir hora
 – Display Time (Hora do ecrã) (siste-

ma de 12 ou 24 horas)

 ☞ Distância
 – Distância total (número total de 

quilómetros)
 – Distância das deslocações (conta-

dor de deslocações)
 – Indicador de distância (odómetro 

ou indicador do contador de deslo-
cações)

 – Eliminar a distância das deslocações 
(reiniciar o contador de desloca-
ções)

 ☞ Luz de fundo (iluminação de fundo)
 – Luz de fundo (iluminação de fundo)
 – Luz de fundo automática (ajuste au-

tomático da iluminação de fundo)
 – Tempo da luz de fundo (duração da 

iluminação de fundo)

 ☞ Bluetooth

 ☞ Vários menus que lhe permitem ins-
talar e utilizar dispositivos Bluetooth 
controlados pelo joystick. – Siga as 
instruções do capítulo Bluetooth na 
página 36.

 ☞ Configuração de infravermelhos (defi-
nições de infravermelhos)

 ☞ Vários menus que lhe permitem 
instalar e utilizar dispositivos com-
patíveis com infravermelhos con-
trolados por joystick. — Siga as 
instruções do capítulo PROGRAMA-
ÇÃO DE INFRAVERMELHOS na pági-
na 34.

 ☞ Programação
 – Controlos (definições para parâme-

tros eletrónicos específicos)

 ☞ Estas definições devem ser realiza-
das pelo seu centro de assistência 
técnica autorizado durante a de-
monstração inicial do produto.

 – Sistema (informações de módulo 
de controlo que ajudam o centro 
de assistência técnica a realizar a re-
solução de problemas)

 ☞ Saída (de volta ao modo de Condução)
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Acesso ao menu das Definições

Prima o botão das Definições (1).

 ☞ Espere até ouvir um breve < bip >.

 ☞ O menu das Definições [2] aparece no 
ecrã LCD.

Navegação do menu utilizando o 
joystick.

 ☞ Joystick para trás – navega para baixo, 
até ao item do menu seguinte/reduz o 
valor.

 ☞ Joystick para a frente – navega para 
cima, até ao item do menu seguinte/
aumenta o valor.

 ☞ Joystick para a direita – navega até um 
submenu/apresenta outras definições.

 ☞ Joystick para a esquerda – quando apa-
rece a seta para a esquerda, apresenta 
outras definições.

Navegação do menu utilizando as se-
tas do botão de navegação.

 ☞ Seta de navegação “para baixo” – na-
vega para baixo até ao item do menu 
seguinte.

 ☞ Seta de navegação “para cima” – nave-
ga para cima até ao item do menu se-
guinte.

 ☞ Seta de navegação “para a direita” – au-
menta o valor a ser alterado.

 ☞ Seta de navegação “para a esquerda” – 
reduz o valor a ser alterado.
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GIROSCÓPIO
O giroscópio deve ser desativado, antes/
durante qualquer transporte, num veí-
culo em movimento. Isto pode ser feito, 
selecionando um programa de condução 
especial adequado a estas condições.

O giroscópio, que é fornecido de fábrica nos 
modelos FWD e FWDS, ajuda a endireitar a 
cadeira de rodas em situações nas quais, 
caso contrário, esta iria inclinar ou tombar, 
como por exemplo num terreno irregular. 
A estabilidade da condução e o manuseio 
da cadeira de rodas melhoram considera-
velmente.

Quando uma cadeira de rodas elétrica equi-
pada com giroscópio é conduzida, a bordo 
de um meio de transporte em movimento, 
por exemplo, um navio, autocarro ou com-
boio, a cadeira de rodas poderá efetuar ma-
nobras de condução indesejadas. Por este 
motivo, deve mudar para o Perfil 1.

Depois de sair do meio de transporte, pode 
mudar novamente para outro programa 
que lhe permita usufruir das vantagens do 
giroscópio.

Ativação/desativação do 
giroscópio
Dependendo do programa de condução 
selecionado, o giroscópio é ativado ou de-
sativado.

 ☞ Siga as instruções do capítulo Progra-
ma de condução na página 30.

 ☞ Dependendo do modelo e do equipa-
mento, quando o giroscópio é desati-
vado, por razões de segurança, a veloci-
dade da cadeira de rodas elétrica pode 
ser significativamente reduzida.
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PROGRAMAÇÃO DE 
INFRAVERMELHOS
Siga as instruções no manual de instru-
ções do dispositivo externo.

Os dispositivos externos com controlo re-
moto por infravermelhos, por exemplo, 
uma televisão, podem ser controlados atra-
vés do módulo de controlo.

Introduzir códigos do controlo 
remoto por infravermelhos
1. Mantenha premida a luz de perigo du-

rante 3 segundos. 

2. No menu das Definições, mova o joys-
tick para baixo ou prima a seta de baixo 
no botão de navegação até que a con-
figuração dos infravermelhos fique ilu-
minada. Mova o joystick para a direita 
ou prima a seta da direita no botão de 
navegação. Isto abre o menu de Modo 
de infravermelhos [3]. 

3. Configuração dos infravermelhos: Com 
o joystick ou o botão de navegação, 
selecione o tipo de dispositivo [3] que 
pretende operar com o joystick e con-
firme a sua seleção movendo o joystick 
para a direita ou premindo a seta da di-
reita no botão de navegação.

4. Em seguida, selecione a função no 
menu [4] correspondente ao botão 
apropriado no seu controlo remoto e 
confirme a sua seleção da mesma ma-
neira.
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5. Selecione Aprender código [2] e mova 
o joystick para a direita para confirmar 
a sua seleção. Agora, o módulo de con-
trolo é capaz de receber o sinal do con-
trolo remoto. Em seguida, mantenha o 
controlo remoto por cima do ecrã do 
módulo de controlo, a aproximada-
mente 5–10 cm do recetor de infraver-
melhos. Consulte o ponto 33 na pági-
na 10. Prima o controlo remoto duas 
vezes e irá aparecer um grande visto no 
ecrã [5]. 

 ☞ O seu representante de assistência téc-
nica pode editar o texto nos menus 
do módulo de controlo para que seja 
apropriado para o seu equipamento.
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BLUETOOTH
Siga as instruções no manual de instru-
ções do dispositivo externo.

O menu Bluetooth apresenta todos os 
dispositivos que estão ligados através do 
Bluetooth.

Os dispositivos externos com interface 
Bluetooth, por exemplo, um telemóvel, po-
dem ser controlados através do joystick.

 ☞ A configuração requer a ajuda do seu 
representante de assistência técnica.

1

2
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS
Os erros e informações são apresentados no 
centro do ecrã LCD do módulo de controlo.

(a) Indica a localização do erro.

(b) Indica o código de erro.

(c) Indica a causa da avaria.

 ☞ Por razões de segurança, as compo-
nentes eletrónicas verão a sua funcio-
nalidade temporariamente reduzida.

Em princípio, execute os seguintes passos 
para solucionar a avaria:

1. Desligue o módulo de controlo.

2. Execute a ação descrita na coluna So-
lução.

3. Ligue novamente o módulo de contro-
lo. 

 ☞ Siga as instruções do capítulo Li-
gar o módulo de controlo na pági-
na 16.

 ☞ Se a avaria não puder ser resolvida e a 
cadeira de rodas elétrica não puder ser 
utilizada, contacte o seu centro de as-
sistência técnica autorizado e forneça o 
código de erro.

Código de erro Causa Solução

2C00 Bateria descarregada Carregue as baterias o mais rapida-
mente possível e, se necessário, ins-
pecione os cabos da bateria.

 ☞ A cadeira de rodas elétrica ainda 
pode ser conduzida.

3B00 Ligação ao motor esquerdo 
interrompida

Verifique o cabo de ligação ao mo-
tor, a ficha do conector do motor e 
o motor.

3D00 Cabo elétrico de ligação ao 
motor esquerdo danificado 
(curto-circuito)

Verifique o cabo de ligação ao mo-
tor, a ficha do conector do motor e 
o motor.

3C00 Ligação ao motor direito in-
terrompida

Verifique o cabo de ligação ao mo-
tor, a ficha do conector do motor e 
o motor.
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Código de erro Causa Solução

3E00 Cabo elétrico de ligação ao 
motor direito danificado 
(curto-circuito)

Verifique o cabo de ligação ao mo-
tor, a ficha do conector do motor e 
o motor.

1E01 A interrupção de atividade 
automática foi ativada.

Retire o carregador da tomada de 
carregamento.

2F00 Erro do sistema ou avaria do 
joystick

Não toque no joystick ao ligar um 
dispositivo ou acessório.

0E00, 0E02, 1200, 
1202

Avaria do joystick Substitua o módulo de controlo.

7A0C, 7A0E, 7A90 Limitação de corrente de 
um atuador/ajuste de con-
dução.

 – Atuador/Ajuste de con-
dução com tensão me-
cânica

 – Sobrecarga mecânica

No caso de ajustes múltiplos, verifi-
que quais são as transmissões com 
avarias e inspecione a ligação por 
cabo.

1505 Avaria do travão magnético 
do motor esquerdo

Mova a alavanca do modo de con-
dução/empurrar para Condução. 

1506 Avaria no travão magnético 
do motor direito

Mova a alavanca do modo de con-
dução/empurrar para Condução. 

1600 A tensão da bateria é de-
masiado alta (condução em 
descidas).

Conduza sempre muito lentamente 
nas descidas; se necessário, inspe-
cione os cabos da bateria.

9710/7B02 O giroscópio pode estar da-
nificado.

Mande inspecionar o módulo de 
controlo.

 ☞ A cadeira de rodas elétrica ain-
da pode ser conduzida a uma 
velocidade consideravelmente 
reduzida.

Códigos de erro 
não especificados

Várias causas Desligue a cadeira de rodas elétrica 
e reinicie-a.
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Informação Causa Solução

O bloqueio está acionado. Desative o bloqueio.

 ☞ Ver o capítulo Bloqueio na pági-
na 17.

Joystick deslocado dema-
siado cedo

Solte o joystick, desligue o módulo 
de controlo e reinicie-o.

Símbolo amarelo

A redução automática da 
velocidade está ativada.

Coloque o ajuste eletrónico na posi-
ção base.

 ☞ A cadeira de rodas elétrica pode 
ser conduzida.

Símbolo vermelho

A cadeira de rodas elétrica 
parou automaticamente.

Coloque o ajuste eletrónico na po-
sição base, ou mova a alavanca do 
modo de condução/empurrar, para 
Condução.

 ☞ A cadeira de rodas elétrica não 
pode ser conduzida.
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MANUTENÇÃO/
REPARAÇÃO

Reparações
No que diz respeito a reparações, pode 
confiar totalmente no seu revendedor. Ele 
recebeu instruções sobre como realizar o 
trabalho e emprega pessoal devidamente 
qualificado.

Assistência técnica
Se tiver alguma dúvida ou precisar de assis-
tência técnica, contacte o seu revendedor, 
já que este o poderá aconselhar, prestar as-
sistência técnica e efetuar reparações.

Inspeções técnicas de segurança
Enquanto a cadeira de rodas está em fun-
cionamento, o sistema eletrónico está 
constantemente a realizar inspeções. Como 
suplemento a estas medidas de segurança 
eletrónicas, o utilizador deve também efe-
tuar inspeções de rotina. Se estas inspeções 
revelarem quaisquer irregularidades, deverá 
mandar inspecionar imediatamente a sua 
cadeira de rodas num centro de assistência 
técnica autorizado.

Inspeções diárias

Verifique o módulo de controlo e quaisquer 
componentes eletrónicos associados quan-
to a danos externos e montagem adequada 
na cadeira de rodas elétrica.

Com o módulo de controlo desligado, exa-
mine e inspecione o joystick e a respetiva 
manga para detetar eventuais danos exter-
nos e verifique se o joystick volta automa-
ticamente à posição da linha média sem 
quaisquer problemas.

Inspeções semanais

Funcionamento do joystick em ligação com 
o sistema de travão magnético: Antes da 
inspeção, certifique-se de que existe, pelo 
menos, 1 metro de espaço livre à volta da 
cadeira de rodas.

Ligue o módulo de controlo e espere que 
o indicador de bateria se ilumine e indique 
que está “pronto”. Mova lentamente o joysti-
ck para a frente, até o sistema de travagem 
responder com um clique audível. A cadeira 
de rodas começa gradualmente a mover-se. 
Solte rapidamente o joystick. Deverá, agora, 
conseguir ouvir claramente o acionamento 
dos travões em apenas alguns segundos. A 
mesma inspeção deve ser efetuada para a 
condução para a direita, para a esquerda e 
em marcha-atrás.

Todos os cabos e fichas devem ser exami-
nados quanto a danos externos e ligação 
adequada.

Inspeções anuais

Peça ao revendedor para inspecionar o sis-
tema eletrónico, durante a inspeção anual 
de assistência da sua cadeira de rodas.
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DADOS TÉCNICOS
Intervalo de 
temperatura 
ambiente de 
funcionamento:

–25 °C a +50 °C

Intervalo de 
temperatura de 
armazenamento:

–40 °C a +65 °C

Classe de proteção IPx4

Sistema eletrónico 
da cadeira de rodas 
elétrica

R-Net

Tomada de 
carregamento

máx. 12 A

Conector de carga 
USB

Tipo A, máx. 
2 A

Alimentação elétrica 24 V

Voltagem de 
funcionamento

16–35 V

Conector, joysticks 
1 e 2

9 pino, D-Sub

Conector, modos 
1 e 2

Estéreo, 
diâmetro de 

3,5 mm

Conector, botão de 
LIGAR/DESLIGAR 
externo

Estéreo, 
diâmetro de 

3,5 mm

Conector, controlador 
por sopro e sucção

Diâmetro de 
3,5 mm

GARANTIA
As faltas de conformidade com o Manual 
de Instruções ou a realização de trabalhos 
de manutenção de forma não profissio-
nal, especialmente no que diz respeito 
a complementos (peças instaladas) e 
modificações técnicas, sem o nosso con-
sentimento expresso, não só anulará esta 
garantia, como também anulará a nossa 
responsabilidade geral pelo produto.

Relativamente a este produto, além de 
quaisquer outras garantias explicitamente 
especificadas ou acordadas, assumiremos 
também responsabilidade legal no quadro 
dos nossos termos e condições comerciais 
gerais. Para apresentar reclamações de ga-
rantia, contacte o seu revendedor e apre-
sente o certificado de GARANTIA, abaixo, 
juntamente com as informações necessá-
rias sobre o modelo, o número da guia de 
remessa, a data de entrega e o número de 
série.

O número de série encontra-se na placa de 
identificação.

 ☞ Os termos e condições de garantia adi-
cionais estão especificados no Manual 
de Instruções da sua cadeira de rodas.



Número de série (consulte a placa de 
identificação):

Garantia

Data de entrega:

N.º da guia de remessa:Nome do modelo:

Carimbo do revendedor:
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Certificado de garantia
Queira preencher os campos abaixo! Se necessário, faça uma cópia e envie-a.
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NOTAS



www.ta-service.dk 

Revendedor

Encontre os revendedores locais em 
www.ta-service.dk

Fabricante:   

TA Service A/S 
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Dinamarca

ta-service@ta-service.dk
T: +45  56 72 57 77
www.ta-service.dk


