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MANUAL DO PROPRIETARIO 
 

Modelo GOODY2 SHOPPING (a partir 2021) 
 
 

 
 

CLIENTE:            
 
DATA ENTREGA:     N.o SERIE:     
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: 
 
A Condutron Comércio e Serviços Ltda se isenta de qualquer responsabilidade em 
danos pessoais ou de propriedade, causados por uso impróprio ou inseguro deste 
produto. 
 
Utilize as seguintes regras como guia para uma operação segura no uso do seu 
equipamento. Se você tiver alguma dúvida em operar com segurança, ou sobre sua 
habilidade, entre em contacto com a Condutron. Siga as seguintes recomendações 
atentamente. 
 
O QUE VOCÊ DEVE FAZER: 
 
·Leia o Manual de Instruções atentamente; 
·Quando estacionar ou para se transferir, sempre desligue seu equipamento; 
·Mantenha sentado quando o equipamento estiver em movimento; 
·Mantenha as pernas na plataforma quando o equipamento estiver em movimento; 
·Sempre dirija com velocidade baixa quando pedestres estiverem perto; 
·Dirija devagar em curvas e inclinações; 
·Desça ou suba inclinações de frente; 
·Dirija com cuidado em rampas, pois nem todas as rampas são seguras. O padrão de 
inclinação das rampas deveria ser 2,5 cm de altura por 30 cm comprimento; 
·Evite saídas repentinas com guidão virado; 
 
O QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER: 
  
·Não ultrapasse a capacidade máxima permitida do equipamento. Exceder o peso viola 
a garantia e a Condutron não se responsabiliza por qualquer dano material ou pessoal; 
·Não transpasse obstáculos maiores que 2.5 cm.  
·Não ande para trás numa mudança de piso ou superfície irregular; 
·Não carregue passageiro; 
·Não desça inclinações de marcha ré; 
·Não faça curva abrupta em velocidades alta ou em inclinações. O equipamento pode 
tombar lateralmente;  
·Não solte o sistema de roda livre com alguma pessoa sentada no equipamento; 
·Não remova o guidão para transportar o equipamento. Solte a articulação e deite-o até 
apoiar na carenagem; 
·Não se apóie na direção para transferência. 
 
PAINEL DE COMANDO: 
 
Controles Inclusos: Chave de contato, luz de indicação de funcionamento, marcador de 
bateria e hastes de aceleração. 
A chave é do tipo botao Liga/Desliga que se situa do lado direito do painel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chave Contato; 
2. Haste Acelerador 
3. Luz Indicação Funcionamento 
4. Haste Acelerador; 
5. Marcador Nível Baterias 
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ACIONAMENTO MANUAL: 
 
O seu equipamento possui uma alavanca na carenagem de cobertura do motor próximo 
da roda traseira do lado direito. Para utilizar o equipamento com o motor, a alavanca 
devera esta para Frente (Figura 3). Para movimentá-lo Manualmente, basta empurrar a 
alavanca para Tras(Figura 4). 
 
Figura 3       Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO:     Figura 5 
 
Após ligar seu equipamento através da chave, a 
luz do painel acenderá. Para movimentá-lo para 
frente, puxe a haste direita da direção para trás; 
ou empurre a haste esquerda da direção para 
frente; Para parar o equipamento, basta soltar a 
mão de qualquer uma das hastes. A parada não é 
instantânea para evitar um susto ou um “tranco”. 
Para operá-lo para trás, basta mover a haste 
esquerda da direção para trás, ou a haste direita 
para frente. Figura 5. 
 
RETIRADA DO ASSENTO: 
 
Para retirar o assento basta soltar os parafusos Alen indicados na foto abaixo e puxá-lo 
para cima. Utilize a chave Alen ¼”. Para recolocá-lo basta encaixar o tubo do assento 
no tubo do chassi, alinhar o assento e apertar os parafusos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente 

Ré 



 4

 
RETIRADA DA CARENAGEM: 
 
Para retirar a carenagem, seja para realizar uma limpeza, inspeção ou mesmo retirar as 
baterias, existem 2 elásticos, tipo extensores, instalados na parte traseira passando por 
trás do pára-choque e outro na frente da carenagem passando por baixo do chassi. É 
necessário a retirada completa da carenagem. Basta soltar o elástico da frente pelo lado 
direito e atrás soltando por trás do pára-choque. Para retornar, recoloque a carenagem 
passando o elástico central por baixo do equipamento e colocando o nó no furo direito e 
posteriormente passe o elástico por trás do pára-choque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTADOR DE CIRCUITO: 
 
O Cortador de circuito é um componente elétrico instalado no equipamento para 
proteger motor, baterias e também a eletrônica. Ele serve como um fusível, mas que 
não queima, simplesmente cortando a corrente e apontando o botão para fora da 
carenagem. Basta esperar alguns instantes e apertá-lo para dentro de seu suporte. Ele 
atua quando forçamos o equipamento, subindo uma inclinação muito forte ou peso 
excessivo no equipamento. 
 
 
INSTRUÇÕES DE RECARGA 
 
O indicador do nível de baterias no painel do seu equipamento 
informa a quantidade de bateria disponível através dos ponteiro 
do painel. Quando o ponteiro estiver indicando na faixa 
vermelha, o seu Goody2 necessita de recarga. Este modelo 
está equipado com um Carregador de Baterias Interno, com 
indicadores (Leds) de carregamento que podem ser verificados 
pelo furo abaixo do assento. Para carregar as baterias basta 
ligar o Cabo de Força que acompanha o seu Goody2 numa 
tomada 220volts. O carregador está configurado para carregar 
somente em 220volts e nao irá carregar em 110 volts. Veja as 
seguintes instruções: 
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1. No carregador, os dois Leds (1 VERMELHO e 1 LARANJA) estarão acesos indicando que o 

equipamento está carregando as baterias. 
2. O Led VERMELHO devera permanecer aceso durante toda a carga, e o Led LARANJA ira 

mudar de cor  chegando a VERDE, indicando a carga completa. Não é necessário desligá-lo 
imediatamente após ficar VERDE. 

 
Mal Funcionamento: 
Indicação  Problema Possível Solução 
Nenhum dos LEDs 
acende 

- Má conexão na tomadas; 
- Fusível de Entrada (Interno) 
queimado; 
- Carregador danificado; 

- Verifique as conexões  
- Entre em contato 
 
- Entre em contato 

Chave Seletora em 
230v e ligar em 
Tomada 110v 

- Led de Funcionamento (VERMELHO) 
e de Recarga (LARANJA) acesos e 
PLUG 3 pinos ligado ao equipamento. 

- Mude a Chave Seletora 
para 115v 

Chave Seletora em 
115v e ligar em 230v 

Queima o fusível de entrada 
 

- Entre em contato, pois o 
fusível é interno. 

Se o Led LARANJA 
não fica VERDE após 
10 horas de recarga 

- As baterias não podem ser 
carregadas 
- Carregador danificado 

- Troque as baterias 
- Entre em contato 

Somente o Led 
VERMELHO acende 

- Baterias Desconectadas - Verifique a conexão no 
carregador ou fiação interna 
do equipamento 

 
INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA: 
 
Ondas de Rádios podem afetar o Controle Eletrônico de sua Cadeira de Rodas Motorizada. 
 
Ondas de rádio, tais como estações de rádios, estações de TV, Rádio Amador, “Walk Talks” e telefones 
Celulares, podem afetar as funções de sua cadeira de rodas motorizada. Abaixo seguem os cuidados que 
devem ser tomados para reduzir as chances do freio se soltar e movimentos desconhecidos de sua cadeira 
de rodas motorizada, que poderá ocasionar algum acidente: 
1) Fique atento ao utilizar algum aparelho de comunicação como rádios ou telefones celulares, pois as suas 
ondas poderão interferir no freio automático de seu equipamento.  
2) Fique atento ao chegar próximo de transmissores como estações de Rádio, TV ou Elétrica; 
3) Se algum movimento sem intenção ou desconexão do freio acontecer, desligue a Chave de Contato o 
mais breve e seguro possível; 
4) Fique atento em adicionar acessórios ou componentes, ou até modificar a sua cadeira de rodas 
motorizada. Isto fará que ela fique mais suscetível à interferência de ondas de rádios. Nota: Não há 
nenhuma maneira de avaliar tais efeitos na imunidade da cadeira;  
5) Comunique qualquer incidente de movimentos sem intenção ou desconexão de freio ao fabricante e note 
se existe alguma Onda de Rádio próximo ao acontecimento. 
Informações Importantes: 
a) 20 volts por metro (V/m) é geralmente um nível útil de imunidade contra interferência de ondas de rádio 
(desde Maio/94). Quanto maior o nível, maior a proteção. 
b) O nível de imunidade deste equipamento é desconhecido. 
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DIAGRAMA ELÉTRICO: 
 
 

 
 
ANTES DE LIGAR PARA A CONDUTRON 
O seu equipamento Goody2 Sporting é equipado com um Controle Eletrônico Micro-processado 
e programável, o que oferece maior segurança e também quando ocorre algum tipo de problema 
ou defeito(STATUS) ele acusa através numero de piscadas do Marcador de Baterias do Painel, 
conforme abaixo:  
 
N.o Piscadas do LED  Funcionamento Descrição do Defeito 
LED Desligado  Equipamento desligado ou controle com defeito 
LED LIGADO  Controle sem defeito 
1 SIM Carga das Baterias baixa. Recarregue-as 
2 NAO Carga das Baterias muito baixa. Recarregue-as 
3 NAO Carga das Baterias muito alta. Isto pode 

acontecer se as baterias estiverem 
completamente carregadas e o usuário andar em 
velocidade máxima em descidas. Desligue e 
religue o equipamento e diminua a velocidade em 
descida. 

4 NAO O equipamento esta puxando muita carga por um 
longo tempo, devido ao motor estar 
sobrecarregado. Desligue o equipamento e 
aguarde alguns minutos e religue-o novamente. 
Se persistir ligue para a Condutron. 

5 NAO A alavanca do freio foi colocada na roda-livre ao 
ligar ou apos ligado. Recoloque a alavanca na 
posição Motor (travado) e desligue o 
equipamento. 
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6 NAO A alavanca do acelerador fora do centro. É 
necessário ajustar o potenciômetro na haste do 
acelerador. 

7 NAO Falha no potenciômetro de posicao ou na sua 
fiação. Ligue para a Condutron. 

 
Obs. Para que os códigos de falha desapareçam é necessário desligar e religar novamente o 
equipamento. 
 
GARANTIA: 
 
A Condutron garante os produtos que fabrica para o 1º comprador.  
 
1. Componentes Estruturais: são garantidos contra defeitos de material e mão de obra de 
montagem por 1 ano, que são: plataforma, garfo, base do assento fixada na plataforma e base 
do assento fixada no assento, rodas e assento. 
2. Componentes Eletrônicos e de Tração: são garantidos contra defeitos de material e mão de 
obra de montagem por 1 ano: Placa de Controle (CPU), carregador de baterias, diferencial, 
motor e freio. 
3.Componentes Elétricos: são garantidos por 3 meses contra defeitos de material e mão de obra 
de montagem são limitados aos seguintes: Luzes LED, switches elétricos e mecânicos e baterias 
providas através da Condutron. 
4.Restrições de peso: Usuário ou carga: 130 kg. Utilizar este equipamento com usuário ou 
cargas que excedam 130 kg não são recomendados e violam a garantia. 
 
Disposições Gerais: 
 

• Após 6 meses, a mão de obra será cobrada nos serviços de garantia.  
• Itens trocados sob garantia não aumentam o período da garantia original.  
• No período da garantia a Condutron tem a opção de troca ou reparo dos produtos ou 

partes retornados, com frete pago pelo cliente, depois de constatado o defeito da peça. 
• Se o cliente desejar não retornar o produto ou parte a Condutron e solicitar o serviço do 

representante (se houver) na sua localidade para fazer ajustes ou reparos, o custo deste 
serviço será pago pelo cliente ao representante. 

• Esta garantia não cobre danos causados por acidentes, mau uso, desgaste normal, 
descargas atmosféricas (raios), surtos (alterações) na rede de alimentação, inundações, 
catástrofes, ou utilizar seu equipamento para um outro propósito que não seja o de 
auxílio à locomoção. 

• Se a falha ou defeito for causado por um mau uso ou desgaste natural, o cliente será 
cobrado pelas partes trocadas e mão de obra do serviço. A abertura de componentes 
selados viola a garantia. 

• Os representantes não estão autorizados a dar garantia maior do que a do termo acima.  
 
Controle Eletrônico:  Não permita que alguém tente ajustar o controlador ou seus componentes. 
Isto violará a Garantia. 
 
Conjunto de Tração  Diferencial Motor e Freio:  Este conjunto é montado com precisão e com 
lubrificação para muito tempo. Não permita que alguém tente ajustá-lo. Caso ele apresente 
algum ruído diferente, entre em contato com o Serviço Autorizado ou com a Condutron. 
 
 
CONDUTRON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
R. João de Castilho 45  V. Clementino - São Paulo - SP  CEP 04041-070 
Tel:(011) 5574.0303 Tel-Fax:(011) 5575.9710 
E-mail: vendas@condutronet.com.br 
www.condutronet.com.br 
 

 

 


