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Compact Joystick CJ R-net 
 

 
 
 

    Reservedelsnr.  1822778 Compact Joystick R-net 
 

1. Generelt 

Compact Joystick R-NET (CJ R-net) er en inddata-enhed, der kobles til R-net  
kørestolselektronikken. 
 

• Det er et proportionalt joystickmodul i et lille, kompakt hus. 
 

• Det er joystick D50800 fra PG Drive Technology, der benyttes. Det er en meget 
driftssikker, kontaktløs joystick, der opfylder de strengeste krav 

 
• CJ R-net kan indstilles efter brugerens individuelle behov og muligheder. Dette kan 

ske mekanisk - se de forskellige joystickmuligheder - eller ved at justere R-net  
systemets 'Throw'-parametre. 

  
• CJ R-net  kan installeres i en god position ved hjælp af monteringskittet. 

 
• Da CJ R-net s diameter er standard, fungerer den også med de almindelige 

tilpasningsgreb, der fås på markedet. 
 

• CJ R-net kan forbindes direkte til R-net systemet. 
 

• CJ R-net er fuldt beskyttet mod fugt, så den også er velegnet til udendørs brug. 
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2. Betjening 

2.1 Indledning 

CJ-RNET er et joystickmodul, der kan kobles direkte til R-net s styresystem fra PG Drives 
Technology (PDGT). Der henvises således til den tekniske manual vedr. R-net s 
styresystem - SK77981 - fra PGDT. 
De relevante passager i dette kapitel skal indgå i betjeningsvejledningen til kørestolen. 
Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Permobil AS i enten papir- eller elektronisk 
format (Adobe PDF). Eksemplarer af SK77981 fra PGDT kan rekvireres hos PGDT i enten 
papir- eller elektronisk format (Adobe PDF). Disse 2 dokumenter må ikke kopieres uden 
udtrykkelig tilladelse fra Permobil AS eller PGDT. 
 
Betjeningen af R-net varierer alt efter programmeringen. Dette kapitel dækker særlige 
typer betjening af CJ R-net . For en fuld beskrivelse af systemet henvises endnu en gang 
til SK77981 fra PGDT. Det påhviler kørestolsproducenten eller den lokale forhandler at 
sikre, at det kun er de relevante afsnit i dette kapitel, der indgår i betjeningsmanualen til 
kørestolen. 
 
Læs dette kapitel omhyggeligt, så du kan holde kørestolen driftssikker og pålidelig. 
 

2.2 Generelt 

Et R-net styresystem består af mindst to moduler - et joystickmodul og et strømmodul 
(Power Module). Takket være moduldesignet kan styresystemets dybde øges betragteligt. 
Følgende diagram viser den grundlæggende indretning. 
 

 
 

2.2.1 Håndtering 

Undgå at støde styresystemet og især joysticken. Sørg for ikke at ramme forhindringer 
med styresystemet eller joysticken under kørslen. Man må aldrig tabe styresystemet. 
Under transport af kørestolen skal man sørge for, at styresystemet er godt beskyttet. 
Undgå skader på kablerne. 
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2.2.2 Køreforhold m.v. 

Styresystemet bruger kun industrikomponenter, så driftssikkerheden sikres under mange 
forskellige køreforhold. Det vil dog tilgodese styresystemets driftssikkerhed, hvis 
kørestolen udsættes for ekstreme forhold så lidt som muligt. 
Udsæt ikke styresystemet eller dets komponenter for fugt i længere tid. Hvis styresystemet 
tilsmudses af mad eller drikke, skal man tørre det af så hurtigt som muligt. 

2.2.3 Rengøring 

Rengør styresystemet og joysticken med en klud vredet op med en 
rengøringsmiddelopløsning. Udvis forsigtighed ved rengøringen af joysticken. 
Brug aldrig slibende eller spritbaserede rengøringsmidler. 
 

2.3 Tilslutning af konnektorer 

Sådan forbindes kommunikationskablerne: 
Tag fat om konnektorhuset og skub konnektoren ind i modstikket, indtil den gule plast ikke 
kan ses mere. 
Konnektorerne sidder fast ved hjælp af et friktionssystem. 
 

 
 
(Disconnected=Frakoblet, Correctly Connected=Korrekt forbundet, Incorrectly 
Connected=Forkert forbundet)  
 
 
Sådan adskilles kommunikationskablerne: (Commmunications Cable) 
Tag godt fat om konnektorhuset og træk konnektorerne fra hinanden. 
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2.4 Betjeningsenheder 

De fleste betjeningsenheder på CJ R-net stemmer overens med standard joystickmodulet 
fra PGDT. De betjeningsenheder, der er typiske for CJ R-net , forklares i dette afsnit. For 
en mere udførlig beskrivelse henvises til SK77981 fra PGDT. 
 

Joystickmodul 

 
 

Jackbøsninger 

 

2.4.1 Joystick 

Joystickens primære funktion er at styre kørestolens hastighed og retning. Jo længere 
joysticken skubbes væk fra midterpositionen, jo hurtigere kører kørestolen. Når du slipper 
joysticken, aktiveres bremserne automatisk. 
Hvis kørestolen er udstyret med aktuatorer, kan joysticken også bruges til at betjene disse;  
For nærmere oplysninger om programmering og den eksternt tilsluttede enheds forskellige 
funktionaliteter se programmeringsmanual Art.nr. 205313-DK-0. 

2.4.2 Kontakter og lysdiode 

 

 
 
2.4.2.1 Bøsning til ekstern on/off-kontakt 
Brugeren kan tænde og slukke for styresystemet via en ekstern enhed, f.eks. en buddy-
knap. 
 
2.4.2.2 Bøsning til ekstern profilkontakt 
Alt efter styresystemets programmering kan en eksternt tilsluttet enhed som f.eks. en 
buddy-knap have forskellige funktioner. Fabriksindstillingen er ‘Horn'. Hornet lyder, når der 
trykkes på denne tilsluttede kontakt - forudsat at standardfunktionen er valgt. For nærmere 
oplysninger om programmering og den eksternt tilsluttede enheds forskellige 
funktionaliteter se programmeringsmanual Art.nr. 205313-DK-0. 
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2.4.2.3 Indikatorlampe 
Indikatorlampen giver brugeren nogle oplysninger. Der er kun én lysdiode. Det begrænser 
muligheden for at give detaljerede oplysninger. Men på den anden side gør det det også 
let for brugeren. 
 

CJ statusskema 
  Statusindikator Status for CJ 

Rød Starter op 
Røde/Grønne 
langsomme pulsblink Rekonfiguration af systemet 

Røde/Grønne hurtige 
pulsblink Skal genstartes 

Opstart 

Hurtigt rødt pulsblink Joystick flyttet fra neutral position 
Grøn Fokus -> Køretilstand 

Rød Intet fokus 
Grønne pulsblink Standby 
Orange Vippefunktion aktiv 

Normal drift 
  

Røde pulsblink Kørehindring 

1 rødt pulsblink Fejl -> Ikke kalibreret eller testet 

2 røde pulsblink Fejl -> Intern fejl Fejl 

3 røde pulsblink Fejl -> Ekstern fejl 

 

2.5 Diagnostisk skærm eller akustisk feedback  

Når styresystemets sikkerhedskredsløb har været i funktion, og styresystemet har været 
forhindret i at lade kørestolen køre, vises der en diagnostisk skærm. 
Der er tale om et systemsvigt, dvs. at R-net har detekteret et problem et sted i kørestolens 
elektriske system. 
Indikatorlampen blinker periodisk rødt, idet den veksler med grønne blink. Antallet af røde 
blink angiver fejlen. 
 

 
 
Hvis der ikke er tale om en alvorlig fejl, f.eks. hvis det intelligente sædemodul (ICS) 
detekterer en sprunget pære, er det stadig muligt at køre, idet der dog lyder et bipsignal 
med mellemrum. 
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2.6 Inden du kører 

 
- Tryk på on/off-kontakten. Vent, indtil lysdioden lyser grønt. 
 

 
 
- Sørg for at vælge en profil, der passer til dig. 
- Brug joysticken til at styre kørestolens hastighed og retning. 
 
OBS!  Hvis du bruger joysticken, før eller lige efter du har tændt for styresystemet, blinker 
den røde lysdiode hurtigt. Du skal slippe joysticken, så den centreres, for at opnå normal 
drift. 
 

2.7 Tips til brug af styresystemet 

2.7.1 Kørsel - generelt 

Sørg for, at styresystemet er monteret sikkert, og at joystickens position er korrekt. Den 
hånd eller det lem, som du bruger til at betjene joysticken med, skal være understøttet. 
Brug ikke joysticken som eneste støtte til hånden eller lemmet - kørestolens bevægelser 
og pludselige ryk kan i så fald gøre det svært at bevare kontrollen. 

2.7.2 Køreteknik 

Styresystemet fortolker joystickens bevægelser og får kørestolen til at bevæge sig i 
overensstemmelse hermed. Det kræver ikke megen koncentration at styre kørestolen, 
hvilket er en fordel, især for nybegyndere. En meget benyttet teknik er simpelthen at pege i 
den ønskede retning med joysticken. Kørestolen "følger" den retning, som du skubber 
joysticken i. 
Jo længere joysticken skubbes væk fra den neutrale midterposition, jo hurtigere kører 
kørestolen. Når du giver slip på joysticken, standser kørestolen. 
Det intelligente hastighedskontrolsystem minimerer effekten af hældninger og diverse 
typer terræn. 
 
OBS! Kørestolsbrugeren skal være i stand til at køre en kørestol sikkert. Permobil AS 
fralægger sig ethvert ansvar for enhver form for tab, som skyldes manglende iagttagelse af 
denne betingelse. 

2.7.3 Langsom eller træg fremdrift 

Hvis kørestolen ikke kan opnå den ønskede hastighed eller ikke reagerer hurtigt nok, uden 
at det kan tilskrives batteriet, kan der være tale om en ufarlig fejl. Kontakt din serviceagent. 
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2.8 Forsigtighedsforanstaltninger ved brug 

 
Hvis kørestolen kører i en uventet retning, så SLIP JOYSTICKEN. Så standser kørestolen 
uanset hvad. 

2.8.1 Farlige situationer 

Lad være med at bruge kørestolen -: 
• Ud over de grænser, der er angivet i kørestolens brugermanual, f.eks. maks. hældninger, 
kantstenshøjde m.v. 
• På steder eller underlag, hvor det kan være risikabelt at miste hjulgrebet, f.eks. på en våd 
græsskråning. 
• Hvis du ved, at styresystemet eller andre vigtige komponenter kræver reparation. 
 
Selvom R-net styresystemet er designet til at være ekstremt driftssikkert, og den 
enkelte enhed er nøje testet under fremstillingen, kan der altid forekomme fejl i et 
system (hvor lille sandsynligheden end måtte være). Under visse omstændigheder 
ved fejl i systemet skal styresystemet (af sikkerhedshensyn) standse kørestolen 
med det samme. Hvis brugeren på nogen måde kan risikere at falde ud af kørestolen 
ved en pludselig opbremsning, skal kørestolen som et ufraveligeligt krav leveres 
med en fastspændingsanordning som f.eks. en sele, idet denne altid skal benyttes, 
når kørestolen er i bevægelse. Permobil AS  fralægger sig ethvert ansvar for enhver 
form for tab, som skyldes uventet standsning af kørestolen eller forkert brug af 
kørestolen eller styresystemet. 
 
Aktivér ikke styresystemet, hvis kørestolen opfører sig betænkeligt eller viser 
unormale tegn på ophedning, gnister eller røg. Slå styresystem fra med det samme 
og kontakt din serviceagent. Permobil AS fralægger sig ethvert ansvar for enhver 
form for tab, som skyldes manglende iagttagelse af denne betingelse. 
 
Elektronisk udstyr kan blive påvirket af elektromagnetisk interferens (EMI). 
Interferens kan genereres af radiostationer, tv-stationer, andre radiosendere og 
mobiltelefoner. Hvis kørestolen opfører sig betænkeligt pga. elektromagtisk 
interferens, skal du straks slå styresystemet fra og kontakte din serviceagent. 
Permobil AS fralægger sig ethvert ansvar for enhver form for tab, som skyldes 
manglende iagttagelse af denne betingelse. 
 
Det er producentens og/eller forhandlerens ansvar at sikre, at kørestolen opfylder 
lokale og internationale EMC-regler. Permobil AS fralægger sig ethvert ansvar for 
enhver form for tab, som skyldes manglende iagttagelse af denne betingelse. 
 
Kørestolsbrugeren skal iagttage alle kørestolens sikkerhedsadvarsler. Permobil AS 
fralægger sig ethvert ansvar for enhver form for tab, som skyldes manglende 
iagttagelse af denne betingelse. 
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2.9 Sikkerhedstjek 

De elektroniske kredsløb i styresystemet er designet til at være ekstremt sikre og 
pålidelige. Mikrocomputeren udfører sikkerhedstjek op til 100 gange i sekundet. For at 
supplere denne sikkerhedsovervågning skal du udføre nedenstående periodiske tjek. 
Hvis styresystemet ikke udfører disse sikkerhedstjek, må du ikke bruge kørestolen; kontakt 
din serviceagent. 

2.9.1 Daglige tjek 

Joystick: - Med styresystemet slået fra skal du tjekke, at joysticken ikke er   
  bøjet eller beskadiget, og at den vender tilbage til midterposition, når du  
  skubber til den og giver slip. Hvis der er problemer, skal du holde inde med 
  sikkerhedstjekkene og kontakte din serviceagent. 

2.9.2 Ugentlige tjek 

Parkeringsbremse:  - Denne test skal udføres på et plant underlag med mindst en meters 
   fri plads rundt om kørestolen. 
   - Slå styresystemet til. 
   - Tjek, at lysdioden bliver ved med at være tændt efter initialisering, og 
   at batteriindikatoren viser et rimeligt strømniveau. 
   - Skub joysticken langsomt fremad, indtil du kan høre   
   parkeringsbremsernes aktivitet. Kørestolen kan begynde at køre. 
   - Giv straks slip på joysticken. Du skal kunne høre den enkelte  
   parkeringsbremse fungere i løbet af et par sekunder. 
   - Gentag testen tre gange til; skub joysticken langsomt   
   baglæns, til venstre og til højre. 
Konnektorer:  - Sørg for, at alle konnektorer er sikkert forbundet. 
Kabler:   - Tjek alle kablers og konnektorers tilstand. 
Joystickens manchet: - Tjek den tynde gummimanchet på joystickens nederste   
   del for beskadigelse eller revner. Tjek kun visuelt, rør ikke ved  
   manchetten. 
Montering:   - Sørg for, at alle styresystemets komponenter er sikkert   
   monteret. Lad være med at overstramme skruerne. 

2.9.3 Service 

For at sikre fortsat tilfredsstillende drift anbefaler vi, at du lader din serviceagent udføre 
eftersyn på kørestolen og styresystemet 1 år efter ibrugtagning. Kontakt din serviceagent 
for yderligere oplysninger, når tiden for eftersynet nærmer sig. 
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2.10 Programmering 

Styresystemet kan programmeres efter dine behov. Programmeringen kan udføres ved 
brug af den særlige R-net software og dongle. 
Hvis du reprogrammerer styresystemet, skal du sørge for at tage højde for de 
begrænsninger, der er angivet i kørestolens brugermanual. Notér de ændringer, du 
foretager, til senere brug. 
 
OBS!  Programmering må kun udføres af sundhedspersonale, der har indgående 
kendskab til PGDTs elektroniske styresystemer og CJ R-net. Forkert programmering kan 
medføre en upålidelig opsætning af kørestolen for brugeren. Permobil AS fralægger sig 
ethvert ansvar for enhver form for tab, hvis programmeringen af styresystemet ændres i 
forhold til de fabriksindstillede værdier. For nærmere oplysninger om programmering og 
den eksternt tilsluttede enheds forskellige funktionaliteter se programmeringsmanual 
Art.nr. 205313-DK-0. 
 
 

2.11 Service 

Al reparation og service skal udføres af autoriseret servicepersonale. Det er strengt 
forbudt at åbne styresystemet eller foretage uautoriserede justeringer eller ændringer i 
styresystemet eller dets komponenter, idet det kan medføre fare for både brugeren og 
andre, og idet enhver garanti i givet fald bortfalder. 
 
Permobil AS fralægger sig ethvert ansvar for enhver form for tab, som skyldes uautoriseret 
åbning, justering eller ændring af R-net styresystemet. 
 
Hvis styresystemet på nogen måde er beskadiget, eller hvis der kan være sket indvendige 
skader pga. stød eller lignende, skal produktet efterses af faguddannet personale, før det 
tages i brug. Permobil AS fralægger sig ethvert ansvar for enhver form for tab, som 
skyldes manglende iagttagelse af denne betingelse. 
 

2.12 Garanti 

CJ-RNET er dækket af en garantiperiode defineret af serviceagenten. Kontakt din 
serviceagent for yderligere oplysninger om garantiperioden. 
 
Garantien bortfalder, hvis CJ R-net -: 
- Ikke er blevet brugt i overensstemmelse med CJ - R-net brugermanualen - nærværende 
manual - fra Permobil Europe BV . 
- Ikke er blevet brugt i overensstemmelse med den tekniske manual vedr. R-net 
styresystemet, SK77981, fra PGDT. 
- Er blevet brugt forkert eller misbrugt. 
- Er blevet ændret eller repareret af en ikke-autoriseret person. 
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3. Installation 

3.1 Betjening af R-net 

Læs kapitel 2. Det er vigtigt, at betjeningsvejledningen i kapitel 2 medleveres, enten som 
en del af kørestolens brugermanual eller som et separat dokument. 
 

3.2 Programindstillinger 

Det er kørestolsproducentens eller forhandlerens ansvar at programmere styresystemet, 
så det passer til modellen, og så man opnår sikker drift i overensstemmelse med de 
gældende lovkrav i hele driftsområdet. Permobil AS fralægger sig ethvert ansvar for 
enhver form for tab, som skyldes fejl i eller forkert programmering af R-net styresystemet. . 
For nærmere oplysninger om programmering og den eksternt tilsluttede enheds forskellige 
funktionaliteter se programmeringsmanual Art.nr. 205313-DK-0. 
 
Programmering må kun udføres af sundhedspersonale, der har indgående 
kendskab til PGDTs elektroniske styresystemer og til CJ-RNET fra Permobil AS. 
Forkert programmering kan medføre en upålidelig opsætning af kørestolen for 
brugeren. 
 

3.3 Tilslutninger 

Nedenstående er et udvalg af de mest almindelige konfigurationer 

3.3.1 Styrekonfigurationer 

3.3.1.1 Basiskonfiguration 
Omfatter et strømmodul, et kommunikationskabel og et joystickmodul. 
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3.3.1.2 Konfiguration af joystick & ICS (Intelligent Control System). 
Omfatter et strømmodul, (Power Module) et intelligent sæde/lygte-modul (ICS), 3 
kommunikationskabler, R-net kontaktblok og et joystickmodul. 
 
Power Module  Intelligent Control System (ICS) Joystick Module 
 

 
 

3.4 Montering 

3.4.1 Montering af joystickmodul 

3.4.1.1 Generelt 
Joystickmodulet skal fastgøres ved hjælp af 4 M4-skruer med en maks. indboringsdybde 
på 10 mm. Der er 4 huller i en delecirkeldiameter (PCD) - PCD 32 mm - beregnet til 
monteringen. Vær omhyggelig med ikke at stramme skruerne for meget. Permofix CJ-
sættet leveres med 4 M4-skruer a 10 mm. 
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3.4.1.2 Monteringsstøtte 
En monteringsstøtte kan bestilles separat.  
 
 
 
 

 
 
3.4.1.3 CJ hagestyringssæt 
Joysticken kan let tilpasses, så den kan bruges til hagestyring.  
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3.4.1.4 Trækaflastning 
Trækaflastningen kan monteres på forskellige måder. Billedet viser standard 
monteringspositionen og de alternative positioner. 
 

 
 

3.4.2 Montering af strømmodul og ICS 

Kontakt Permobil AS , hvis du har brug for yderligere vejledning. 
 

3.4.3 Kabler 

Kablerne til de forskellige moduler skal føres og fastgøres på en sådan måde, at det kan 
undgås, at de får f.eks. skære- og klemmeskader. 
Kontakt Permobil AS , hvis du har brug for yderligere vejledning. 



  Side: 14/19 
   
Brugermanual vedr. Compact Joystick R-net   
Art.nr: 205310-DK-0 Udgave: 2. 2009-11   

3.5 Kabling af joystickmodulet 

Joystickmodulet forbindes til strømmodulet med et kommunikationskabel. 
Sådan forbindes kommunikationskablerne: 
- Tag fat om konnektorhuset og skub konnektoren ind i modstikket, indtil den gule plast 
ikke kan ses mere. Konnektorerne sidder fast ved hjælp af et friktionssystem. 
 

 
 
Sådan adskilles kommunikationskablerne: 
- Tag godt fat om konnektorhuset og træk konnektorerne fra hinanden. 
 

3.6 Kabling af strømmodul & ICS 

Kontakt Permobil Europe BV , hvis du har brug for yderligere vejledning. 

3.7 Programmeringsforbindelse 

3.7.1 PC-programmering 

For at bruge R-net PC-programmeringsenheden skal R-net donglen først tilsluttes i 
kommunikationssystemet som vist. Derefter kan man tilslutte et USB-kabel mellem 
donglen og en PC med R-Net PC-programmeringsenheden installeret. For nærmere 
oplysninger om programmering og den eksternt tilsluttede enheds forskellige 
funktionaliteter se programmeringsmanual Art.nr. 205313-DK-0. 
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3.8 Funktionstests 

Udfør følgende tests, i den angivne rækkefølge, på den enkelte kørestol før afsendelse. 
 
Disse tests skal udføres et sted med god plads, idet der altid skal bruges sele eller 
lignende. Permobil AS  fralægger sig ethvert ansvar for enhver form for tab, som 
skyldes manglende iagttagelse af denne betingelse. 

3.8.1 Joystick og manchet 

- Tjek, at joysticken ikke er bøjet eller beskadiget. 
- Tjek den tynde gummimanchet på joystickens nederste del for beskadigelse eller revner. 
Tjek kun visuelt, rør ikke ved manchetten. 
- Tjek, at joysticken vender tilbage til midterposition, når du skubber til den og giver slip. 

3.8.5 Driftstest 

Denne test skal udføres på et plant underlag med mindst en meters fri plads rundt om 
kørestolen. 
- Slå styresystemet til. 
- Tjek, at batteriindikatoren lyser, eller blinker, efter et sekund. 
- Skub joysticken langsomt fremad, indtil du kan høre parkeringsbremsernes aktivitet. 
Kørestolen kan begynde at køre. 
- Giv straks slip på joysticken. Du skal kunne høre den enkelte parkeringsbremse fungere i 
løbet af et par sekunder. 
- Gentag testen tre gange til; skub joysticken langsomt baglæns, til venstre og til højre. 

3.8.6 Testkørsel 

- Sæt kørestolen i gang og tjek, at den fungerer korrekt i alle betjeningsenhedernes 
positioner. 

3.8.7 Softstop-test 

- Kør forlæns med tophastighed, og slå styresystemet fra. 
- Kørestolen må ikke standse brat, men skal sænke farten gradvist, indtil den står stille. 
 

3.9 Elektromagnetisk kompatibilitet (E.M.C.) 

CJ-RNET er testet på en generisk kørestol og opfylder kravene i EU-direktiv 89/336/EØF 
og EMC-kravene i EN12184. Som producent eller forhandler af kørestole skal du iagttage 
EMC-kravene og udføre relevante tests om nødvendigt. 
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4 Tillæg: Compact Joystick R-net Light 

4.1 CJ Light-Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 CJ Light hagestyringssæt 

Joysticken kan let tilpasses, så den kan bruges til hagestyring. Se Monteringsvejledning til 
CJ hagestyringssæt (0035-7011a) for yderligere oplysninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Ændringer 

CJ R-net Light er en modificeret version af CJ R-net. Vi har foretaget følgende mekaniske 
ændringer: 
- reduceret håndtagets vandring til 75 % af håndtagets vandring på CJ R-net. 
- reduceret betjeningskraften til 50 % af betjeningskraften for CJ R-net. 
- forkortet håndtaget med 15 mm. 
 
CJ R-net Light monteres og programmeres nøjagtigt på samme måde som CJ R-net. 
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