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 AVISO!
Leia estas instruções cuidadosamente antes de começar a instalar. Se não compreender e seguir as instruções de instalação, 
incluindo os Avisos e Cuidados, poderá causar ferimentos ao utilizador e a garantia poderá ser anulada por esta razão. Se tiver 
qualquer questão, contacte o seu departamento local da Sunrise Medical (informações de contacto na última página).

NOTA: Verifique se as peças foram danificadas durante o transporte. Em caso de dano, NÃO use. Contacte a transportadora/ Sunrise 
Medical para mais instruções.

 AVISO

NÃO instale este equipamento sem primeiro ler e compreender este manual. Se não conseguir compreender os Alertas, Avisos e 
Instruções, contacte um clínico ou fornecedor qualificado - caso contrário, poderão ocorrer ferimentos ou danos.

 AVISO        

Este dispositivo pode ser afetado por Interferências Eletromagnéticas (EMI) e Interferências de Frequência de Rádio (RFI).

• As fontes de ondas de rádio, como estações de rádio, estações de televisão, transmissores radioamadores (HAM), rádios 
bidirecionais e telemóveis podem afetar o comando elétrico.

• Se ocorrer qualquer movimento não pretendido ou o desbloqueio dos travões, desligue a cadeira de rodas elétrica e não a utilize 
até ser inspecionada, reparada e/ou substituída.

• Se o comportamento da cadeira não for o correto, desligue a cadeira de rodas elétrica e não a utilize até ser inspecionada, 
reparada ou substituída.

• Se a base do joystick estiver danificada, pode causar o comportamento errado da cadeira, desligue a cadeira de rodas elétrica e 
não a utilize até ser inspecionada, reparada ou substituída.

• Se qualquer cabo do dispositivo estiver desgastado, cortado ou desligado de qualquer maneira, desligue-o e não o utilize até ser 
inspecionado, reparado ou substituído.
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Informação para o Utilizador

Parabéns por ter escolhido um produto Switch-It. Os produtos 
de mobilidade de alta qualidade da Sunrise Medical são 
desenvolvidos para aumentar a independência e facilitar o seu 
dia a dia.

Como parte da nossa iniciativa de melhoria contínua dos 
produtos, a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar as 
especificações e design sem aviso prévio.

Este manual de utilizador
Este manual de utilizador irá ajudá-lo a utilizar e a manter o seu 
produto em segurança.

TECNOLOGIAS INTELIGENTES

Se for deficiente visual, este 
documento pode ser visualizado em 

formato PDF em 
www.SunriseMedical.pt
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A. Descrição do Produto:

O Interruptor de Paragem Remota Switch-It é um dispositivo de 
segurança útil que pode ser utilizado em muitas circunstâncias. Permite 
a um assistente parar uma cadeira de rodas elétrica conduzida pelo 
utilizador através de um comando remoto de radiofrequência (RF) até 
cerca de 9 metros de distância sem obstáculos. O assistente prime o 
botão do comando remoto para bloquear o movimento da cadeira 
enquanto estiver ativa ou em marcha. Se premir o botão do comando 
remoto uma segunda vez, os controlos da cadeira serão reativados 
(apenas versão RSS-MR). Este dispositivo não se destina a salvar vidas. 
Os utilizadores de cadeiras de rodas elétricas devem ter a supervisão 
adequada.

B. Informação técnica:

• Tipo de controlo: Controlo da função periférica da cadeira de rodas 
elétrica comutada/digital

• Tipo de ativação: Interruptor mecânico
• Alcance de ativação: Até 9 metros sem obstáculos
• Resposta: O movimento da cadeira de rodas elétrica é interrompido
• Tipo de conector:

 ¤ XLR – conector elétrico de 3 pinos, Figura 1.
 ¤ MR – conectores em anel para os terminais da bateria da cadeira 
de rodas elétrica, Figura 2.

 ¤ SureSeal - específico da cadeira de rodas Quantum,
Fig. 3.

• Requisitos de tensão: 24 V
• Dimensões da caixa do sistema eletrónico: 3,75” x 1,625”

C. Compatibilidade:

O Interruptor de Paragem Remota Switch-It é compatível com todas as 
cadeiras de rodas elétricas que transmitam 24 volts.

D. Principais funcionalidades:

O Interruptor de Paragem Remota Switch-It contém tecnologia de salto 
de código Keeloq® encriptado.

Para utilizar o Interruptor de Paragem Remota com a ligação à porta XLR 
(RSS-XLR), a cadeira de rodas elétrica deve ser reiniciada com o botão de 
energia principal do joystick ou com o botão de energia no Visor Omni ou 
Avançado.

Se utilizar o Interruptor de Paragem Remota com a ligação à porta XLR 
(RSS-XLR), é imperativo que o interruptor de paragem remota seja 
ligado à porta do carregador depois de carregar a cadeira de rodas e de 
desligar o carregador da bateria da porta do carregador. O Interruptor de 
Paragem Remota NÃO funciona corretamente se for ligado à porta XLR/
do carregador.

A bateria do transmissor remoto da chave pode ser substituída, Figura 
4, ou pode comprar o transmissor remoto da chave de substituição em 
separado.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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E. Solução de problemas

Problema: A ampulheta da cadeira de rodas elétrica é apresentada no 
visor e não desaparece.

Causa comum: O transmissor (remoto) e o recetor não estão 
emparelhados.

Solução: Emparelhe o transmissor (remoto) e o recetor.

1. Abra a caixa do recetor.
2. Prima o botão vermelho no recetor, Figura 5, até ouvir um sinal 

sonoro
3. Prima a chave do transmissor
4. Depois de ouvir o sinal sonoro uma 2ª vez, as unidades estão agora 

emparelhadas

Se precisar de ajuda adicional, contacte o seu fornecedor autorizado da 
Sunrise Medical.

Fig. 5
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  INFORMAÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, entregue-o num ponto de recolha ou de reciclagem autorizado designado para 
tal pelas autoridades locais ou governamentais. Este sistema de assento foi fabricado com vários materiais. O seu produto não deve 
ser eliminado com o lixo doméstico normal.

Deve eliminar o seu sistema adequadamente, de acordo com as leis e regulamentos locais. A maioria dos materiais utilizados no 
fabrico deste produto são completamente recicláveis.

A recolha e reciclagem em separado do seu produto, aquando da eliminação, ajudará a conservar os recursos naturais e garantir que 
é eliminado de uma maneira que preserve o ambiente.

Assegure-se que é o proprietário legal do aparelho antes de o deitar fora, de acordo com as recomendações anteriores.

Garantia

ESTA GARANTIA NÃO AFECTA, DE MODO ALGUM, OS SEUS DIREITOS LEGAIS.

A Sunrise Medical* oferece aos seus clientes uma garantia, como definida nas condições da garantia, para os seus produtos cobrindo 
o seguinte.

Condições de garantia:

1. Caso seja necessário reparar ou substituir uma peça ou peças do produto como resultado de um defeito de fabrico e/ou de 
material nos 24 meses depois da entrega ao cliente, a peça ou peças afetada(s) serão reparadas ou substituídas sem encargos. A 
garantia só cobrirá os defeitos de fabrico.

2. Para aplicar a garantia, contacte o Serviço de Clientes Sunrise Medical com os detalhes precisos da natureza do problema. 
Caso utilize o produto fora da área abrangida pelo agente de serviço da Sunrise Medical, as reparações ou substituições serão 
efetuadas por outra agência designada pelo fabricante. O produto deve ser reparado por uma agente de assistência ao cliente 
designado pela Sunrise Medical, (Ortopedia/revendedor).

3. Para peças reparadas ou trocadas no âmbito desta garantia, oferecemos uma garantia de acordo com estas condições de garantia 
aplicável ao restante período da garantia do produto de acordo com o ponto 1.

4. As peças sobressalentes originais que tenham sido instaladas por encargo do cliente terão uma garantia de 12 meses, (a contar 
da data da instalação), de acordo com estas condições da garantia.

5. Em caso de reparação ou substituição do produto, não serão aceites reclamações da garantia pelas seguintes razões:

a. Desgaste normal que inclui, mas não está limitado, as seguintes peças quando instaladas: baterias, almofadas dos apoios para 
os braços, forros, pneus, sapatas dos travões, virolas, etc.

b. Qualquer peso que sobrecarregue o produto, consulte a etiqueta da CE para saber qual o peso máximo do utilizador.
c. O produto ou peça não foi mantido ou reparado de acordo com as recomendações do fabricante, como ilustrado nas 

instruções do utilizador e/ou nas instruções de manutenção.
d. Se foram usados acessórios que não foram especificados como sendo acessórios originais.
e. Se o produto ou peça foi danificada por negligência, acidente ou utilização incorreta.
f. Se foram efetuadas alterações/modificações do produto ou peças, que não respeitam as especificações do fabricante. 
g. Se as reparações foram efetuadas antes do Serviço ao Cliente ter sido informado das circunstâncias.

6. Esta garantia está sujeita à lei do país onde o produto foi comprado à Sunrise Medical

* Significa as instalações da Sunrise Medical onde o produto foi comprado.
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