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Kompakt styrspak (Joystick) CJ R-net 
 
 
 
Reservdelsnummer:1822778 Kompakt Styrspak CJ R-net 

 

1. Allmänt 

Den kompakta styrspaken (Compact Joystick, CJ) R-net är en inenhet som är ansluten 
till rullstolens elektroniska system, R-net. 
 

• Det är en proportionell styrspaksmodul i ett litet, kompakt hölje. 
 

• Den joystick som används är D50800 från PG Drive Technology. Det är en ytterst 
tillförlitlig kontaktlös joystick som uppfyller de strängaste kraven. 

 
• CJ R -net kan anpassas efter användarens behov och möjligheter. Detta kan göras 

på mekanisk väg – se olika val av handtag – eller genom att justera R-net-
systemets parametrar för hur mycket styrspaken behöver röras. 

  
• Vi kan installera CJ R-net i en lämplig position med hjälp av monteringssatsen. 

 
• Tack vare att CJ R-net har en spak med standarddiameter är det möjligt att 

använda den med anpassade handtag som finns tillgängliga på marknaden. 
 

• CJ R-net kan anslutas direkt till R-net-systemet. 
 

• CJ R-net är fuktbeständig, vilket gör att den även lämpar sig väl för användning 
utomhus. 
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2. Handhavande 

2.1 Introduktion 

CJ 
 R-net är en styrspaksmodul som kan direktanslutas med R-net styrsystemet från PG 
Drives Technology (PDGT). Därmed hänvisar vi till R-net styrsystemets tekniska manual 
– SK77981 – från PGDT. 
De relevanta avsnitten i det här kapitlet ska även finnas i rullstolens bruksanvisning. 
Ytterligare exemplar finns tillgängliga från Permobils hemsida. Exemplar av SK77981 finns 
tillgängliga från PGDT, Dessa 2 dokument får inte kopieras utan uttryckligt tillstånd från 
Permobil AB eller PGDT. 
 
Handhavandet av R-net varierar beroende av programmering. Det här kapitlet behandlar 
de olika typerna av handhavande av CJ R-net. För en fullständig beskrivning av systemet 
hänvisar vi återigen till SK77981 från PGDT. Det är rullstolstillverkarens eller den lokala 
försäljarens ansvar att se till så att endast de relevanta avsnitten av det här kapitlet 
kommer med i rullstolens bruksanvisning. 
 
Läs det här kapitlet noga. Det kommer att underlätta tillförlitlig och säker användning av 
din rullstol. 
 

2.2 Allmänt 

Ett R-net-styrsystem består av minst två moduler: en styrspaksmodul (Joystick Module) 
och en effektmodul (Power Module). Tack vare den modulära konstruktionen kan 
styrsystemets djup ökas väsentligt. Följande diagram visar den grundläggande 
installationen. 
 

 
 

2.2.1 Hantering 

Undvik att utsätta styrsystemet, i synnerhet styrspaken, för stötar. Se upp så att du inte 
stöter mot föremål med styrsystemet eller styrspaken under körning. Tappa aldrig 
styrsystemet i marken. 
Säkerställ vid transport av rullstolen att styrsystemet är ordentligt skyddat. Undvik skador 
på kablar. 
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2.2.2 Driftsförhållanden 

Styrsystemet använder genomgående industriklassade komponenter, vilket ger tillförlitlig 
drift under ett flertal förhållanden. Styrsystemets driftssäkerhet förbättras dock om du så 
långt som möjligt undviker att utsätta det för extrema förhållanden. 
Utsätt inte styrsystemet eller dess komponenter för fukt under någon längre tid. Se till att 
snarast möjligt torka av mat eller dryck om detta råkar hamna på styrsystemet. 

2.2.3 Rengöring 

Rengör styrsystemet och styrspaken med en duk som har fuktats med en blandning av 
rengöringsmedel och vatten. Var försiktig vid rengöring av styrspaken. 
Använd aldrig alkoholbaserade rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. 
 

2.3 Anslutning av kontakter 

För att ansluta kommunikationskablarna: 
Håll kontakterna i ett fast grepp och tryck in hankontakten i honan tills du inte längre kan 
se den gula plasten. 
Kontakterna hålls på plats med hjälp av friktion. 
 

 
(Disconnected=Ingen förbindning), (Correctly Connected=Riktigt ansluten),  
(Incorrectly Connected=Felaktigt ansluten) 
 
 
För att koppla bort kommunikationskablarna: 
Håll kontakterna i ett fast grepp och dra isär dem. 
 



  Sida: 4/19 
   
Bruksanvisning Kompakt Styrspak  (Compact Joystick , CJ R-net)   
Art.nr: 205310-SE-0 Utgåva 2, 2009-11    

2.4  Manöverorgan och indikeringar 

Flertalet av CJ R-netss kontroller är desamma som hos styrspaksmodulen av standardtyp 
från PGDT. De kontroller som är typiska för CJ R-net beskrivs i detta avsnitt. För en 
fullständig beskrivning hänvisar vi till SK77981 från PGDT. 
 

Styrspaksmodul 

 
 

Uttag för extern profil brytare 

 
Uttag för extern på/av brytare 

2.4.1 Styrspak 

Styrspakens primära funktion är att styra hastigheten och rullstolens riktning. Ju mer du 
skjuter styrspaken från dess centrala läge desto snabbare kommer rullstolen att röra sig. 
När du släpper styrspaken aktiveras automatiskt bromsarna. 

Om rullstolen är försedd med ställdon kan styrspaken även användas för att välja 
och styra sitsrörelser. (Information om programmering i separat manual Art.nr. 
205313-SE-0). 

2.4.2 Brytare och LED 

 

 
 
2.4.2.1 Kontakt för extern På/Av-brytare 
Denna gör det möjligt för användaren att sätta på och stänga av systemet med hjälp av en 
extern enhet, som exempelvis en Buddy button. 
 
2.4.2.2 Kontakt för extern profilbytesbrytare 

Beroende på hur styrsystemet har programmerats kan en externt ansluten brytare, 
som exempelvis en Buddy button, ha olika funktioner. Den fabriksinställda 
standardfunktionen är "Tuta". Tutan ljuder när den anslutna brytaren hålls inne, 
under förutsättning att standardfunktionen har valts.  
Information om programmering i separat manual Art.nr. 205313-SE-0. 
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2.4.2.3 LED-indikator 
LED-indikatorn används för att ge användaren information. Det finns bara en LED 
tillgänglig. Detta begränsar möjligheterna att tillhandahålla detaljerad information. Men å 
andra sidan komplicerar det inte heller användningen av rullstolen. 
 

CJ-enhetens statusindikator 
  Statusindikator CJ-enhetens status 

Rött Uppstart 
Långsamt blinkande 
rött/grönt Omkonfigurering av systemet 
Snabbt blinkande rött Joystick påverkad 

Uppstart 

Snabbt blinkande 
rött/grönt Omstartsbegäran 

Grönt Fokus -> Körläge 

Rött Inget fokus 
Blinkande grönt Standby 
Orange Sitslutningsfunktion aktiv 

Normal drift 
  

Blinkande rött Förhindrad körning 

1 röd blinkning Fel -> Inte kalibrerad eller testad 

2 röda blinkningar Fel -> Internt fel Fel 

3 röda blinkningar Fel -> Externt fel 

 

2.5 Diagnostik indikering eller ljudsignal  

När styrsystemets säkerhetskretsar har aktiverats så att styrsystemet inte längre kan köra 
rullstolen visas en diagnostikindikering på LED-indikatorn. 
Detta påvisar att R-net har upptäckt ett problem i rullstolens elektriska system. 
LED-indikatorn blinkar rött ett antal gånger avgränsat av en grön blinkning. Antalet röda 
blinkningar indikerar vilket fel som har inträffat. 
 

 
 
Om felet inte är allvarligt, exempel om det Intelligenta styrsystemet (ICS) indikerar en 
trasig kabel till lyset går det fortfarande att köra rullstolen. Dock kommer den med jämna 
mellanrum avge en ljudsignal. 
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2.6 Förbereda körning 

 
- Aktivera enheten med hjälp av på/av-brytaren. Vänta tills LED-indikatorn lyser med ett 
fast grönt sken. 
 

 
 
- Välj en profil som passar dig. 
- Använd styrspaken för att bestämma rullstolens riktning och hastighet. 
 
Observera! Om du flyttar på styrspaken före eller strax efter att du har startat styrsystemet 
börjar den röda LED-indikatorn blinka snabbt. Du måste släppa och centrera styrspaken 
innan normal drift kan återupptas. 
 

2.7 Tips vid användning av styrsystemet 

2.7.1 Körning – allmänt 

Kontrollera att styrsystemet sitter fast ordentligt och att styrspakens position är korrekt. Det 
ska finnas stöd för handen eller kroppsdelen som du använder för att sköta styrspaken. 
Använd inte styrspaken som stöd för handen eller kroppsdelen – rullstolens rörelser eller 
ojämnheter i vägbanan kan försvåra styrningen. 

2.7.2 Körteknik 

Styrsystemet tolkar styrspakens rörelser och överför dem så att rullstolen utför de önskade 
rörelserna. Styrningen av rullstolen kräver ytterst lite koncentration, vilket är särskilt 
användbart om du inte är en van rullstolsförare. En populär teknik är att helt enkelt peka 
med styrspaken i den önskade riktningen. Rullstolen ”siktar” sedan åt det håll som du för 
styrspaken åt. 
Ju mer du skjuter styrspaken från dess centrala viloläge desto snabbare kommer rullstolen 
att röra sig. Om du släpper styrspaken stannar rullstolen. 
Det intelligenta systemet för hastighetskontroll minimerar effekterna av lutningar och olika 
terrängtyper. 
 
Observera! Rullstolens användare måste kunna köra en rullstol på ett säkert sätt. 
Permobil AB påtar sig inget ansvar för förluster av någon art som orsakas av att detta 
villkor inte uppfylls. 

2.7.3 Långsamma eller tröga rörelser 

Om rullstolen inte rullar med full hastighet eller svarar tillräckligt snabbt samtidigt som 
batterierna är i gott skick kan detta bero på ett ofarligt fel. Kontakta din serviceagent. 
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2.8 Försiktighetsåtgärder vid användning 

 
Om rullstolen börjar röra på sig på ett oväntat sätt SLÄPP STYRSPAKEN. Denna åtgärd 
gör att rullstolen stannar under alla förhållanden. 

2.8.1 Faror 

Kör inte rullstolen: 
• Vid andra förhållanden än de som anges i rullstolens bruksanvisning, till exempel största 
tillåtna lutning, trottarhöjd, m.m. 
• På platser eller på underlag där det kan vara farligt om hjulen förlorar greppet, till 
exempel på våta grässlänter. 
• Om du vet att styrsystemet eller andra viktiga komponenter behöver repareras. 
 
Även om R-net-styrsystemet har konstruerats för att vara extremt driftssäkert och 
samtliga enheter testas noga under tillverkningen, finns det alltid en risk för att 
systemet ska gå sönder (hur liten sannolikheten än är). Under vissa typer av 
systemfel måste styrsystemet (av säkerhetsskäl) genast stanna rullstolen. Om det 
finns någon möjlighet att användaren kan falla ur stolen vid en häftig inbromsning 
är det av yttersta vikt att något slags inspänningsanordning, som exempelvis ett 
säkerhetsbälte, levereras med rullstolen och att det används närhelst rullstolen är i 
rörelse. Permobil AB påtar sig inget ansvar för förluster av någon art som orsakas 
av att rullstolen plötsligt stannar eller av felaktig användning av rullstolen eller 
styrsystemet. 
 
Använd inte styrsystemet om stolen uppträder underligt, eller vid förekomst av 
upphettning, gnistor eller rök. Stäng genast av styrsystemet och kontakta din 
serviceagent. Permobil AB påtar sig inget ansvar för förluster av någon art som 
orsakas av att detta villkor inte uppfylls. 
 
Elektronisk utrustning kan påverkas av elektromagnetiska störningar (EMI). Dessa 
störningar kan avges från radiostationer, TV-stationer, andra radiosändare och 
mobiltelefoner. Om stolen uppträder underligt på grund av elektromagnetisk 
strålning, stäng genast av styrsystemet och kontakta din serviceagent. Permobil AB 
påtar sig inget ansvar för förluster av någon art som orsakas av att detta villkor inte 
uppfylls. 
 
Det är rullstolstillverkarens och/eller försäljarens ansvar att säkerställa att rullstolen 
uppfyller alla tillämpbara nationella och internationella lagar och förordningar med 
avseende på elektromagnetisk strålning. Permobil AB påtar sig inget ansvar för 
förluster av någon art som orsakas av att detta villkor inte uppfylls. 
 
Rullstolens användare måste iaktta alla säkerhetsvarningar som hör till rullstolen. 
Permobil AB påtar sig inget ansvar för förluster av någon art som orsakas av att 
detta villkor inte uppfylls. 
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2.9 Säkerhetsgenomgångar 

De elektroniska kretsarna i ditt styrsystem har konstruerats för att vara extremt säkra och 
tillförlitliga. Den inbyggda mikrodatorn utför säkerhetsgenomgångar upp till 100 gånger i 
sekunden. För att komplettera denna säkerhetsövervakning bör du genomföra följande 
regelbundna kontroller. 
Om styrsystemet inte klarar någon av dessa kontroller, använd inte rullstolen och kontakta 
din serviceagent. 

2.9.1 Genomgångar varje dag 

Styrspak:  - Kontrollera med styrsystemet avstängt att styrspaken inte är böjd 
   eller skadad och att den återvänder till mittpositionen när du för undan 
   och släpper den. Vid problem, avbryt säkerhetsgenomgången och  
   kontakta din serviceagent. 

2.9.2 Genomgångar varje vecka 

Parkeringsbroms:  - Detta test bör genomföras på ett plant golv med minst en meters fritt 
   utrymme runt rullstolen. 
   - Sätt på styrsystemet. 
   - Kontrollera att LED-indikatorn fortsätter att lysa efter uppstart och att 
   batterimätaren visar en rimlig laddning. 
   - För styrspaken långsamt framåt tills du hör parkeringsbromsarna  
   arbeta. Rullstolen kan börja rulla. 
   - Släpp genast styrspaken. Du måste kunna höra samtliga   
   parkeringsbromsar arbeta inom några sekunder. 
   - Upprepa testet ytterligare tre gånger genom att långsamt föra  
   styrspaken bakåt, till höger och till vänster. 
Anslutningar:  - Kontrollera att alla anslutningar sitter ihop ordentligt. 
Kablar:   - Kontrollera skicket på samtliga kablar och kontakter så att de inte är 
   skadade. 
Styrspakens muff:  - Granska den tunna gummimuffen runt styrspakens bas så att den 
   inte är skadad eller sprucken. Gör endast en visuell översyn, hantera 
   inte muffen. 
Infästning:   - Kontrollera att styrsystemets komponenter är ordentligt   
   fastmonterade. Överspänn inte några fästskruvar. 

2.9.3 Underhåll 

För att säkerställa tillräckligt underhåll rekommenderar vi att du låter din serviceagent 
kontrollera rullstolen och dess styrsystem efter att den har varit i drift i 1 år. Kontakta din 
serviceagent för ytterligare information när det börjar bli dags för kontrollen. 
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2.10 Programmering 

Styrsystemet kan programmeras efter dina behov. Programmeringen kan utföras med hjälp 
av den specialanpassade R-net-programvaran och dongeln (programmeringsadapter) 
Om styrsystemet omprogrammeras måste kontroll utföras att alla restriktioner som gäller 
för rullstolen uppfylls. Anteckna alla ändringar som görs för framtida referens. 
 
Observera! Programmering bör endast göras av hälsovårdspersonal med omfattande 
kunskaper om elektroniska styrsystem från PGDT och om CJ R-net. Felaktig 
programmering kan medföra att rullstolen inte är säker att använda. Permobil AB påtar sig 
inget ansvar för förluster av något slag om styrsystemets programmering ändras med 
avseende på de fabriksinställda värdena. 
Information om programmering i separat manual Art.nr. 205313-SE-0. 
 

2.11 Underhåll 

Allt reparations- och underhållsarbete måste utföras av auktoriserad servicepersonal. Det 
är strängt förbjudet att öppna styrsystemet eller göra några oauktoriserade justeringar eller 
ändringar på det eller dess komponenter. Sådana åtgärder gör alla relevanta garantier 
ogiltiga och kan medföra risker för dig själv och andra personer. 
 
Permobil AB påtar sig inget ansvar för förluster av någon art som orsakats av att R-net-
styrsystemet har öppnats, justerats eller ändrats utan behörighet. 
 
Om styrsystemet har skadats på något vis, eller om det finns risk för inre skador på grund 
av sammanstötning eller tappolycka ska man låta auktoriserad personal kontrollera 
enheten innan den används. Permobil AB påtar sig inget ansvar för förluster av någon art 
som orsakas av att detta villkor inte uppfylls. 
 

2.12 Garanti 

CJ-RNET-enhetens garantiperiod definieras av serviceagenten. Kontakta din serviceagent 
för information om garantiperioden. 
 
Garantin blir ogiltig om CJ R-net: 
    - Inte har använts i enlighet med CJ R-net enhetens   
    bruksanvisning – denna bruksanvisning – från Permobil AB . 
    - Inte har använts i enlighet med R-net-styrsystemets tekniska 
    manual, SK77981, från PGDT. 
    - Har utsatts för felaktig eller våldsam användning. 
    - Har ändrats eller reparerats av obehörig person. 
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3. Installation 

3.1 Handhavande av R-net 

Läs kapitel 2. Det är viktigt att informationen om handhavandet i kapitel 2 tillhandahålls, 
antingen som en del av rullstolens bruksanvisning eller som ett separat dokument. 
 

3.2 Programinställningar 

Det är rullstolstillverkarens eller försäljarens ansvar att programmera styrsystemet så att 
det passar till rullstolsmodellen och tillhandahåller säker användning i enlighet med 
relevanta lagar och förordningar med avseende på alla aspekter av driften. Permobil 
Europe AB påtar sig inget ansvar för förluster av någon art som orsakats av otillräcklig 
eller felaktig programmering av R-net-styrsystemet.  
Information om programmering i separat manual Art.nr. 205313-SE-0. 
 
Programmering bör endast göras av hälsovårdspersonal med omfattande 
kunskaper om elektroniska styrsystem från PGDT och CJ R-net från Permobil 
Europe AB . Felaktig programmering kan medföra att rullstolen inte är säker att 
använda. 
 

3.3 Anslutningar 

Nedan följer ett urval av de vanligaste konfigurationerna. 

3.3.1 Styrkonfigurationer 

3.3.1.1 Grundläggande konfiguration 
Består av en effektmodul (Power Module), en kommunikationskabel och en 
styrspaksmodul (Joystick Module). 
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3.3.1.2 Konfiguration med styrspak och ICS (Intelligent Control System).  
Består av en effektmodul (Power Module), en intelligent sitsmodul (ICS),  
3 kommunikationskablar, R-net kontaktblock och en styrspaksmodul. 
 
Power Module  Intelligent Control System (ICS) Joystick Module 
 

 
 

3.4 Infästning 

3.4.1 Infästning av styrspaksmodulen 

3.4.1.1 Allmänt 
Styrspaksmodulen fästs med hjälp av fyra M4 skruvar med ett största skruvdjup på 
10 mm. Enheten har fyra hål avsedda för infästning, som sitter jämnt fördelade i en cirkel 
med en diameter på 32 mm. Var försiktig så att du inte överspänner skruvarna. Fyra 
stycken M4 skruvar med en längd på 10 mm levereras tillsammans med Permofix CJ-
paketet. 
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3.4.1.2 Stöd för infästning 
Ett lämpligt stöd för infästning kan beställas separat.  
 
 
 
 

 
 
3.4.1.3 Paket för CJ hakstyrning 
Styrspaken kan enkelt anpassas så att den kan användas för styrning med hakan.  
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3.4.1.4 Kabelavlastning 
Kabelavlastningen kan sättas fast på olika sätt. Bilden visar standardpositionen och de 
alternativa positionerna. 
 

 
 

3.4.2 Infästning av strömmodul och den intelligenta sitsmodulen (ICS) 

Kontakta Permobil AB om du behöver ytterligare hjälp. 
 

3.4.3 Kablar 

Kablarna till de olika modulerna måste dras och fästas så att de inte kan skadas genom 
exempelvis skärning eller klämning. Särskild hänsyn måste tas till rörelser för armstöd och 
sits så att kablage inte sträcks eller böjs. 
Kontakta Permobil AB om du behöver ytterligare hjälp. 
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3.5 Kabeldragning till styrspaksmodulen 

Styrspaksmodulen ansluts till effektmodulen med en kommunikationskabel. 
För att ansluta kommunikationskablarna: 
- Håll kontakterna i ett fast grepp och tryck in hankontakten i honan tills du inte längre kan 
se den gula plasten. Kontakterna hålls på plats med hjälp av friktion. 
 

 
 
För att koppla bort kommunikationskablarna: 
- Håll kontakterna i ett fast grepp och dra isär dem. 
 

3.6 Kabeldragning till strömmodulen och den intelligenta sitsmodulen 
(ICS) 

Kontakta Permobil AB om du behöver ytterligare hjälp. 

3.7 Anslutning vid programmering 

3.7.1 Datorprogrammering 

Om du ska använda R-net PC Programming Suite måste du först ansluta R-net-
dongeln (programmeringsnyckel) till kommunikationssystemet enligt illustrationen. 
En USB-kabel kan sedan kopplas mellan dongeln och en dator där R-Net PC 
Programmer har installerats.  
Information om programmering i separat manual Art.nr. 205313-SE-0. 
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3.8 Funktionsprov efter omprogrammering  

Genomför följande prov, enligt turordningen nedan, på rullstolen innan den sätts i drift. 
 
Dessa prov bör genomföras på en öppen plats, och en inspänningsanordning, som 
exempelvis ett säkerhetsbälte, bör alltid användas. Permobil AB påtar sig inget 
ansvar för förluster av någon art som orsakas av att detta villkor inte uppfylls. 

3.8.1 Styrspaken och muffen 

- Kontrollera att styrspaken inte är böjd eller skadad. 
- Granska den tunna gummimuffen runt styrspakens bas så att den inte är skadad eller 
sprucken. Gör endast en visuell översyn, hantera inte muffen. 
- Kontrollera att styrspaken återvänder till mittpositionen när du för undan och sedan 
släpper den. 

3.8.5 Driftstest 

Detta test bör genomföras på ett plant golv med minst en meters fritt utrymme runt 
rullstolen. 
- Sätt på styrsystemet. 
- Kontrollera att batterimätaren fortsätter att lysa eller blinka efter en sekund. 
- För styrspaken långsamt framåt tills du hör parkeringsbromsarna arbeta. Rullstolen kan 
börja rulla. 
- Släpp genast styrspaken. Du måste höra samtliga parkeringsbromsar arbeta inom några 
sekunder. 
- Upprepa testet ytterligare tre gånger genom att långsamt föra styrspaken bakåt, åt höger 
och åt vänster. 

3.8.6 Testkörning 

- Kör rullstolen och kontrollera att den fungerar korrekt vid användning av alla positioner 
för användarkontrollerna. 

3.8.7 Test av mjukbromsen 

- Kör rullstolen i full fart framåt och stäng av styrsystemet. 
- Rullstolen får inte stanna plötsligt, utan ska sakta ned tills den står helt stilla. 
 

3.9 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

CJA-RNET har testats på en rullstol av standardtyp med avseende på uppfyllande av EG-
direktiv 89/336/EEC och EMC-kraven i EN12184. I egenskap av tillverkare eller försäljare 
av rullstolar, ska du ta hänsyn till elektromagnetisk kompatibilitet och genomföra relevanta 
test om så behövs. 
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4 Tillägg Compact Joystick R-net Light 

4.1 CJ Light-Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 CJ Light paket för hakstyrning 

Styrspaken kan enkelt anpassas så att den kan användas för styrning med hakan.  Mer 
information finns i Monteringsanvisningar för CJ paket för hakstyrning (0035-7011a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Anpassningar 

CJ R-net Light är en modifierad CJ R-net.  Vi har gjort följande mekaniska anpassningar: 
- begränsat spakens slag till 75 % av spakens slag på CJ R-net. 
- begränsat användningskraften till 50 % av användningskraften hos CJ R-net. 
- minskat spakens höjd med 15 mm. 
 
Montering och programmering av CJ R-net Light görs på exakt samma sätt som för CJ R-
net. 
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