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Kompakt styrespak Avansert, CJA R-net 
 
 
 
    Reservedel nr.: 1822772       CJA-R-net 
 

1. Generelt 

Kompakt Styrespak Avansert R-net (Compact Joystick Advanced, CJA R-net) er en 
innenhet som koples til rullestolens R-net-elektronikk. 
 

• Det er en proporsjonal styrespakmodul med en justerbar håndstøtte i et lite etui. 
 

• Styrespaken D50800 fra PG Drive Technology brukes.  Det er en svært driftssikker 
kontaktløs styrespak som oppfyller de strengeste krav. 

 
• CJA R-net kan tilpasses alle individuelle behov og muligheter hos brukeren.  Dette 

kan gjøres ved å tilpasse R-net-systemets parametere for hvor mye styrespaken må 
beveges. 

  
• Vi kan installere CJA R-net i en egnet posisjon ved hjelp av monteringssettet. 

 
• Ettersom CJA R-net har en standard skaftdiameter, kan det brukes med de 

justerbare håndtak som er tilgjengelige på markedet. 
 

• CJA R-net kan koples direkte til R-net-systemet. 
 

• CJA R-net er fuktbestandig og derfor velegnet til bruk utendørs. 
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2. Betjening 

2.1 Introduksjon 

CJA R-net er en styrespakmodul som kan koples direkte til betjeningssystemet Rnet fra 
PG Drives Technology (PDGT).  Vi henviser derfor til Teknisk håndbok for R-net 
betjeningssystem – SK77981 – fra PGDT. 
Relevant innhold i dette kapittelet bør inkluderes i bruksanvisningen til rullestolen. Flere 
eksemplarer kan fås fra Permobil AS i papirutgave eller elektronisk (Adobe PDF).  
Eksemplarer av SK77981 fra PGDT kan fås fra PGDT i papirutgave eller elektronisk 
(Adobe PDF).  Kopier av disse to dokumentene skal ikke lages uten uttrykkelig tillatelse fra 
Permobil AS eller PGDT. 
 
Betjening av R-net varierer avhengig av programmering. Dette kapittelet dekker de 
spesielle betjeningsmåtene som gjelder for CJA R-net.  For en fullstendig beskrivelse av 
systemet henviser vi igjen til SK77981 fra PGDT. Det er rullestolprodusentens eller den 
lokale forhandlerens ansvar å sikre at kun relevante deler av dette kapittelet inkluderes i 
bruksanvisningen til rullestolen. 
 
Les dette kapittelet nøye – det vil hjelpe deg med å holde rullestolen din pålitelig og sikker. 
 

2.2 Generelt 

Et R-net betjeningssystem består av minst to moduler, en styrespakmodul og en 
strømmodul.  Denne moduloppbyggingen gjør at dybden på betjeningssystemet kan økes 
betraktelig. Følgende diagram viser det grunnleggende oppsettet. 
 

 
 

2.2.1 Håndtering 

Unngå støt mot betjeningssystemet, og da spesielt styrespaken. Pass på å ikke treffe 
hindringer med betjeningssystemet eller styrespaken når du kjører. La aldri 
betjeningssystemet falle i bakken. 
Når du transporterer rullestolen, sørg for at betjeningssystemet er godt beskyttet.  Unngå 
skade på kabler. 
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2.2.2 Driftsforhold 

Betjeningssystemet bruker kun industristandardkomponenter for å sikre pålitelig drift under 
mange forskjellige forhold. Det vil imidlertid øke betjeningssystemets driftssikkerhet hvis 
du i minst mulig grad utsetter det for ekstreme forhold. 
Utsett ikke betjeningssystemet eller dets komponenter for fuktighet over lengre tid. Hvis 
betjeningssystemet blir tilsølt med mat eller drikke, rengjør det så fort som mulig. 
 

2.2.3 Rengjøring 

Rengjør betjeningssystemet og styrespaken med en klut fuktet med fortynnet 
rengjøringsmiddel. Vær forsiktig når du rengjør styrespaken. 
Bruk aldri slipende eller spritbaserte rengjøringsmidler. 
 

2.3 Tilkopling av kontakter 

Slik koples kommunikasjonskablene sammen: 
Hold kontaktene i et fast grep og trykk hannkontakten inn i hunnkontakten helt til du ikke 
lenger kan se den gule plasten. 
Kontaktene holdes på plass ved hjelp av friksjon. 
 

 
(Disconnected=Frakoplet), (Correctly Connected=Korrekt tilkoplet),  
(Incorrectly Connected=Feil tilkoplet) 
 
Slik koples kommunikasjonskablene fra hverandre: 
Hold kontaktene i et fast grep og dra dem fra hverandre. 
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2.4 Styringsfunksjoner 

De fleste styringsfunksjonene på CJA R-net er de samme som på PGDTs standard 
styrespakmodul.  Styringsfunksjonene som er spesifikke for CJA R-net, forklares i dette 
avsnittet.  For en fullstendig beskrivelse henviser vi til SK77981 fra PGDT. 
 

Styrespakmodul 
 

 
Jack Sockets 

 

 

2.4.1 Styrespak 

Styrespakens viktigste funksjon er å styre rullestolens hastighet og retning. Jo lenger du 
skyver styrespaken fra midtposisjonen, desto raskere vil rullestolen bevege seg. Når du 
slipper styrespaken, aktiveres bremsene automatisk. 
Hvis rullestolen har betjeningsenheter (aktuatorer), kan styrespaken også brukes til å flytte 
og velge betjeningsenheter. Se informasjon om programmering i separat manual Art. nr. 
205314-NO-0. 

2.4.2 Knapper og LED-lamper 
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2.4.2.1 På-/av-knapp 
På-/av-knappen gir strøm til betjeningssystemets elektronikk, som i sin tur gir strøm til 
rullestolens motorer. 
Ikke bruk på-/av-knappen til å stoppe rullestolen hvis det ikke dreier seg om en 
nødssituasjon. (Hvis du gjør det, kan du forkorte levetiden til driftskomponentene i 
rullestolen). 
 
2.4.2.2 Venstre knapp 
Denne knappen kan ha ulike funksjoner avhengig av hvordan betjeningssystemet er 
programmert.  Den fabrikkinnstilte standardfunksjonen er "Mode Drive/Axes".  Funksjonen 
"Mode Drive/Axes" gjør at brukeren kan veksle mellom kjøremodus og modus for endring 
av seteinnstillingene. 
Se informasjon om programmering om knapp i separat manual Art. nr. 205314-NO-0. 
 
2.4.2.3 Høyre knapp 
Denne knappen kan ha ulike funksjoner avhengig av hvordan betjeningssystemet er 
programmert.  Den fabrikkinnstilte standardfunksjonen er "Next".  Funksjonen "Next" gjør 
at brukeren kan velge neste profil eller neste betjeningsenhet avhengig av hvilken modus 
som er aktivert.   
 
2.4.2.4 Kontakt for ekstern på/av-bryter 
Med denne kan brukeren slå betjeningssystemet på og av ved hjelp av en ekstern enhet, 
for eksempel en "buddy button". 
 
2.4.2.5 Kontakt for ekstern profilbryter 
Avhengig av hvordan betjeningssystemet er programmert, kan en eksternt tilkoplet enhet, 
for eksempel en "buddy button", ha forskjellige funksjoner.  Den fabrikkinnstilte 
standardfunksjonen er "horn".  Hvis standardfunksjonen er valgt, tuter hornet når den 
tilkoplete bryteren trykkes ned 
 
2.4.2.6 Batteri-/serviceindikator 
Ved normale driftsforhold viser denne indikatoren tilgjengelig batterispenning og kan 
brukes til å varsle brukeren om batteriets status. 
 Konstant grønt lys 
 Indikerer at alt er som det skal.  Batterinivå er >70 %. 
 Blinker langsomt grønt 
 Indikerer at alt er som det skal.  Batterinivå er mellom 50 % og 70 %. 
 Blinker raskt grønt 
 Indikerer at alt er som det skal.  Batterinivå er mellom 30 % og 50 %. 
 Konstant rødt lys 
 Betjeningssystemet fungerer som det skal, men du bør lade batteriet så fort som 
 mulig.  Batterinivå er >30 %. 

I tillegg til indikasjon av batterinivå viser Batteri-/serviceindikatoren: 
 Vekslende grønn/rød blinking 
 Systemet er i ferd med å starte opp.  Du kan bli bedt om å omkonfigurere og starte 
 på nytt. 
 Blinker rødt 

Systemet har oppdaget en hemmende faktor.  Se CJA-enhetens statusindikator. 
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 Blinker grønt med rødt feilindikasjon 

Systemet har oppdaget en feil.  Service er nødvendig.  Se CJA-enhetens 
statusindikator. 

 Lyser ikke 
 Systemet er slått av. 
 
2.4.2.7 Statusindikator 

 Viser styrespakmodulens status. 
 Konstant grønt lys 
 Indikerer at styrespaken er i kjøremodus.  I denne modusen er det mulig å kjøre 
 og endre profil. 
 Blinker grønt 
 Indikerer at styrespaken er i kjøremodus med fartssperre.  I denne modusen er det 
 mulig å kjøre og endre profil. 
 Konstant rødt lys 

Indikerer at styrespaken er i en modus som ikke tillater kjøring.  Avhengig av hvor 
dyptgående systemet ditt er, kan du gjøre forskjellige ting.  Det vanligste er nok å 
bruke rullestolens betjeningsenheter. 

 Blinker raskt rødt/grønt 
Indikerer at styrespaken er i modus for kjøring av betjeningsenheter. Se informasjon om 
programmering i separat manual Art. nr. 205314-NO-0. 
 
2.4.2.8 LED-panel 

 LED-panelet viser tilleggsinformasjon om styrespakmodulens status. 
 Normal kjøring eller kjøring med fartssperre: 
 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Høyere profiler 

      
 
 Hvis rullestolens hastighet begrenses, for eksempel av at setet er hevet,  blinker 
 den øverste LED-indikatoren i profil 4. 
 
 Hvis rullestolen hindres i å kjøre, for eksempel av at setet er hevet, slås 
 profilindikatoren av når styrespaken ikke er i nøytral posisjon.  Når styrespaken er i 
 nøytral posisjon, vil LED-lampene vise den gjeldende profilen. 
 
 Styrespak ute av nøytral posisjon 
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Lokal utgangsmodus: 

Hvordan betjeningsenheter, lys og horn betjenes avhenger av hvordan CJA er 
programmert. Opptil 16 forskjellige utganger (f.eks. lene bakover, venstre indikator, 
horn) kan programmeres. Utgangene er plassert i fire grupper, og hver enkelt 
gruppe kan bestå av opptil fire utganger. 
Hvis du vil bruke lokal utgangsmodus, må du først velge en gruppe. Gruppen angis 
av en blinkende LED-lampe. 

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

     
Etter du har valgt en gruppe, kan du velge ønsket utgang. Utgangen angis av en 
LED-lampe. 
 

 Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 

     
 
Hvis rullestolen er konfigurert til å bruke kun fire utganger i én gruppe, er det ikke 
nødvendig å velge gruppe. 

 

2.5 Diagnostikkindikering eller lydsignal  

Når betjeningssystemets sikkerhetskretser er aktivert og betjeningssystemet er forhindret 
fra å flytte rullestolen, vises en diagnostikkode. 
Dette indikerer at en sikring i systemet er utløst, dvs. at R-net har oppdaget et problem i 
rullestolens elektriske system. 
Alle røde LED-lamper blinker regelmessig, og batteri-/serviceindikatoren blinker grønt.  
Antallet røde blinkinger indikerer hvilken feil som har oppstått.  Se statusindikatortabellen. 

 
 
Hvis feilen ikke er kritisk, for eksempel at den intelligente setemodulen (ICS) oppdager et 
ødelagt lys, vil det fortsatt være mulig å kjøre, men et lydsignal vil da avgis med jevne 
mellomrom. 
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2.6 Forberede kjøring 

 
– Bruk av på/av-bryteren.  Batteri-/serviceindikatoren og LED-panelet gjennomgår en 
oppstartsprosess og viser deretter følgende basisindikasjoner. 
 

 
– Velg en profil som passer deg. 
– Bruk styrespaken til å kontrollere rullestolens hastighet og retning. 
 
Merk!  Hvis du beveger styrespaken før eller rett etter at betjeningssystemet er slått på, 
tennes ikke LED-panelet og styrespaken avgir et lydsignal.  Du må slippe og midtstille 
styrespaken for å gjenoppta normal drift. 

2.7 Tips til bruk av betjeningssystemet 

2.7.1 Kjøring – generelt 

Sørg for at betjeningssystemet er montert skikkelig og at styrespakens posisjon er korrekt.  
Hånden eller kroppsdelen du betjener styrespaken med, bør støttes opp, du kan for 
eksempel bruke styrespakmodulens armstøtte. Ikke bruk styrespaken som eneste støtte 
for hånden eller kroppsdelen – rullestolens bevegelser og ujevnheter i underlaget kan 
gjøre at du mister kontrollen. 

2.7.2 Kjøreteknikk 

Betjeningssystemet tolker styrespakens bevegelser og forflytter rullestolen i henhold til 
disse. Styringen av rullestolen krever veldig lite konsentrasjon, og det er spesielt bra hvis 
du ikke er en erfaren rullestolbruker. En populær teknikk er rett og slett å skyve 
styrespaken i den ønskede retningen. Rullestolen vil da "peile" seg inn på den retningen 
du skyver styrespaken i. 
Jo lenger du skyver styrespaken bort fra hvileposisjonen, desto raskere vil rullestolen 
bevege seg. Slipper du styrespaken, stopper rullestolen. 
Det intelligente systemet for hastighetskontroll minimerer effekten av hellinger og ulike 
terrengtyper. 
 
Merk!  Rullestolbrukeren må være i stand til å kjøre rullestolen på en sikker måte. 
Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av noe slag som skyldes at denne 
betingelsen ikke er oppfylt. 

2.7.3 Langsom eller treg bevegelse 

Hvis rullestolen ikke beveger seg med full hastighet eller ikke svarer raskt nok, og batteriet 
er i god stand, kan det skyldes en ufarlig feil. Kontakt servicerepresentanten din. 



  Side: 9/19 
Brukerhåndbok Kompakt styrespak Avansert R-net   
Art.nr: 205311-NO-0, Utgave: 2. 2009-10 
   

2.8 Forholdsregler for bruk 

 
Dersom rullestolen beveger seg på en uventet måte, SLIPP STYRESPAKEN. Dette gjør at 
rullestolen stopper opp under alle omstendigheter. 

2.8.1 Farer 

Ikke kjør rullestolen 
• på en måte som overskrider restriksjonene som er angitt i rullestolens bruksanvisning, for 
eksempel maks. helling, kurvehøyde osv. 
• på steder eller overflater der det kan være farlig hvis hjulene mister grepet, for eksempel 
på hellinger med vått gress. 
• hvis du vet at betjeningssystemet eller andre viktige komponenter trenger reparasjon. 
 
Selv om R-net betjeningssystem er utformet for å være svært driftssikkert og hver 
enhet er grundig testet under produksjon, finnes det alltid en mulighet for teknisk 
feil (hvor liten den enn er). I noen tilfeller av teknisk feil på systemet må 
betjeningssystemet (av sikkerhetsårsaker) stoppe rullestolen umiddelbart. Hvis det 
er noen fare for at brukeren kan falle ut av rullestolen som følge av bråbremsing, er 
det absolutt nødvendig at en fastspenningsanordning, f.eks. setebelte, leveres med 
rullestolen, og at denne alltid brukes når rullestolen er i bevegelse. Permobil AS 
fraskriver seg alt ansvar for tap av noe slag som skyldes uventet stans av 
rullestolen eller feilaktig bruk av rullestolen eller betjeningssystemet. 
 
Bruk ikke betjeningssystemet hvis rullestolen oppfører seg merkelig eller det 
oppstår oppheting, gnister eller røyk. Slå av betjeningssystemet med én gang og 
kontakt servicerepresentanten din. Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av 
noe slag som skyldes at denne betingelsen ikke er oppfylt. 
 
Elektronisk utstyr kan påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser (EMI). Slike 
forstyrrelser kan komme fra radiostasjoner, TV-stasjoner, andre radiosendere og 
mobiltelefoner. Hvis rullestolen oppfører seg underlig på grunn av EMI, skal du slå 
av betjeningssystemet umiddelbart og kontakte servicerepresentanten din. 
Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av noe slag som skyldes at denne 
betingelsen ikke er oppfylt. 
 
Det er rullestolprodusentens ansvar å sikre at rullestolen overholder relevant 
nasjonal og internasjonal lovgivning om EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). 
Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av noe slag som skyldes at denne 
betingelsen ikke er oppfylt. 
 
Rullestolbrukeren må rette seg etter alle sikkerhetsadvarsler for rullestolen. 
Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av noe slag som skyldes at denne 
betingelsen ikke er oppfylt. 
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2.9 Sikkerhetsgjennomganger 

De elektroniske kretsene i betjeningssystemet er utformet for å være svært sikre og 
pålitelige.  Den innebygde mikrodatamaskinen utfører sikkerhetsgjennomganger på opptil 
100 ganger per sekund.  Som supplement til denne sikkerhetsovervåkingen bør du utføre 
følgende kontroller jevnlig. 
Hvis betjeningssystemet ikke består en eller flere av disse kontrollene, skal du ikke bruke 
rullestolen. Kontakt servicerepresentanten din. 

2.9.1 Daglige gjennomganger 

Styrespak: – Kontroller med betjeningssystemet avslått at styrespaken ikke er bøyd eller 
skadet, og at den vender tilbake til midtposisjon når du skyver og slipper den.  Hvis det er 
et problem, avbryt sikkerhetsgjennomgangen og kontakt servicerepresentanten din. 

2.9.2 Ukentlige gjennomganger 

Parkeringsbremse:  – Denne testen bør utføres på et jevnt underlag med minst en meters 
   frirom rund rullestolen. 
   – Slå på betjeningssystemet. 
   – Sjekk at LED-lampene fortsetter å lyse etter oppstart, og at  
   batterimåleren viser tilstrekkelig ladning. 
   – Skyv styrespaken langsomt forover helt til du hører at   
   parkeringsbremsene aktiveres. Rullestolen kan begynne å bevege 
   seg. 
   – Slipp styrespaken umiddelbart.  Du skal kunne høre samtlige  
   parkeringsbremser aktiveres i løpet av få sekunder. 
   – Gjenta testen tre ganger til ved å skyve styrespaken langsomt  
   bakover, til venstre og til høyre. 
Tilkoplinger:   – Pass på at alle ledninger er koplet sammen på en sikker måte. 
Kabler:   – Sjekk at alle kabler og kontakter er uskadet. 
Mansjett  
for styrespak:  – Sjekk at den tynne gummimansjetten eller -muffen rundt foten av 
   styrespaken  ikke er skadet eller revnet. Kontroller bare visuelt, ikke ta 
   i  mansjetten. 
Montering:   – Pass på at alle komponentene i betjeningssystemet er montert på en 
   sikker måte.  Festeskruene må ikke strammes for hardt. 

2.9.3 Vedlikehold 

For å sikre fortsatt tilfredsstillende bruk anbefaler vi at du får servicerepresentanten din til 
å sjekke rullestolen og betjeningssystemet etter ett års drift.  Kontakt 
servicerepresentanten din for mer informasjon når det begynner å bli tid for inspeksjon. 
 



  Side: 11/19 
Brukerhåndbok Kompakt styrespak Avansert R-net   
Art.nr: 205311-NO-0, Utgave: 2. 2009-10 
   

2.10 Programmering 

Betjeningssystemet kan programmeres slik at det dekker dine behov.  Programmering kan 
gjøres ved hjelp av programmeringsprogramvaren til R-net og 
dongle/programmeringsnøkkel. 
Hvis du omprogrammerer betjeningssystemet, sørg for at alle restriksjoner som er angitt i 
rullestolens bruksanvisning, følges.  Noter alle endringer du gjør, for framtidig referanse. 
 
Merk!  Programmering bør kun utføres av helsepersonell med grundig kjennskap til 
elektroniske betjeningssystemer fra PGDT og til CJA R-net.  Feilaktig programmering kan 
føre til at rullestolen ikke er trygg for brukeren.  Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for 
tap av noe slag dersom programmeringen av betjeningssystemet endres fra de 
fabrikkinnstilte verdiene. Se informasjon om programmering i separat manual Art. nr. 
205314-NO-0. 
 
 

2.11 Vedlikehold 

Alle reparasjoner og serviceutbedringer må utføres av godkjent servicepersonell.  Åpning 
eller uautoriserte tilpasninger eller endringer av betjeningssystemet eller dets komponenter 
medfører at garantien bortfaller og kan føre til risiko for brukeren eller andre, og er derfor 
strengt forbudt. 
 
Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av noe slag som skyldes uautorisert åpning, 
tilpasning eller endring av R-net betjeningssystem. 
 
Hvis betjeningssystemet skades på noen måte, eller hvis indre skader kan ha oppstått 
gjennom sammenstøt eller fall, må du få systemet kontrollert av kvalifisert personell før det 
tas i bruk igjen.  Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av noe slag som skyldes at 
denne betingelsen ikke er oppfylt. 
 

2.12 Garanti 

CJA R-net dekkes av en garantiperiode som angis av servicerepresentanten.  For mer 
informasjon om garantiperioden, kontakt servicerepresentanten din. 
 
Garantien bortfaller hvis CJA R-net 
– ikke er brukt i samsvar med CJA R-net-enhetens bruksanvisning  – denne 
bruksanvisningen – fra Permobil AS . 
– ikke er brukt i samsvar med Teknisk håndbok for R-net betjeningssystem, SK77981, fra 
PGDT. 
– er utsatt for feilaktig eller voldsom bruk. 
– er blitt endret eller reparert av uautoriserte personer. 
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3. Installasjon 

3.1 Betjening av R-net 

Les Kapittel 2.  Det er viktig at informasjonen om betjening i Kapittel 2 følger med som en 
del av rullestolens bruksanvisning eller som et separat dokument. 
 

3.2 Programinnstillinger 

Det er rullestolprodusentens eller -forhandlerens ansvar å programmere 
betjeningssystemet slik at det passer rullestolmodellen og gir sikker drift i samsvar med 
relevante lover og forskrifter innen alle aspekter av driften.  Permobil AS fraskriver seg alt 
ansvar for tap av noe slag som skyldes utilstrekkelig eller feilaktig programmering av R-net 
betjeningssystem.  
Se informasjon om programmering i separat manual Art. nr. 205314-NO-0. 
 
 
Programmering skal kun utføres av helsepersonell med inngående kjennskap til 
PGDTs elektroniske betjeningssystemer og til CJA R-net fra Permobil AS. Feilaktig 
programmering kan føre til at rullestolen ikke er trygg for brukeren. 
 

3.3 Tilkoplinger 

Nedenfor følger et utvalg av de vanligste konfigurasjonene 

3.3.1 Styringskonfigurasjoner 

3.3.1.1 Grunnleggende konfigurasjon 
Består av en strømmodul, en kommunikasjonskabel og en styrespakmodul. 
 

 
Jack Sockets 
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3.3.1.2 Konfigurasjon med styrespak og ICS (Intelligent Control System). 
Består av en strømmodul, (Power Module),en intelligent sete/belysningsmodul (ICS), tre 
kommunikasjonskabler (Communication cable), R-net kontaktblokk og en styrespakmodul. 
(Joystick Module). 
 
Power Module  Intelligent Control System (ICS) Joystick Module 
 

 
 

3.4 Montering 

3.4.1 Montering av styrespakmodul 

3.4.1.1 Generelt 
Styrespakmodulen bør sikres ved hjelp av M4-skruer med maks. dybde på 8 mm eller M5-
skruer med maks. dybde på 10 mm. M4-skruene har en delesirkeldiameter (PCD) på 
32 mm. Avstanden mellom M5-skruene 1-3-5 og 2-4 er på 40 mm. 
 

  
 

3.4.2 Montering av strømmodul og ICS 

Kontakt Permobil AS hvis du trenger ytterligere hjelp 

3.4.3 Kabler 

Kablene til de ulike modulene må trekkes og sikres på en slik måte at de ikke skades, for 
eksempel at de kuttes eller klemmes. 
Kontakt Permobil AS hvis du trenger ytterligere hjelp. 
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3.5 Kabeltrekking til styrespakmodul 

Styrespakmodulen koples til strømmodulen med en kommunikasjonskabel. 
Slik koples kommunikasjonskablene sammen: 
– Hold kontaktene i et fast grep og trykk hannkontakten inn i hunnkontakten til du ikke 
lenger kan se den gule plasten.  Kontaktene holdes på plass ved hjelp av friksjon. 
 

 
 
Slik koples kommunikasjonskablene fra hverandre: 
– Hold kontaktene i et fast grep og dra dem fra hverandre. 
 

3.6 Kabeltrekking til strømmodul og ICS 

Kontakt Permobil AS hvis du trenger ytterligere hjelp . 
 

3.7 Tilkopling ved programmering 

3.7.1 PC-programmering 
For å kunne bruke R-net PC Programming Suite må du først kople R-net-donglen til 
kommunikasjonssystemet i henhold til illustrasjonen.  En USB-kabel kan deretter koples 
mellom donglen og en PC med R-Net PC Programmer installert.  
Se informasjon om programmering i separat manual Art. nr. 205314-NO-0. 
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3.8 Funksjonstester 

Gjennomfør følgende tester, i rekkefølgen som angitt, på hver rullestol før avsending. 
 
Disse testene bør utføres i et åpent rom, og en fastspenningsanordning, f.eks. 
setebelte, skal alltid brukes. Permobil AS fraskriver seg alt ansvar for tap av noe 
slag som skyldes at denne betingelsen ikke er oppfylt. 

3.8.1 Styrespak og mansjett 

– Sjekk at styrespaken ikke er bøyd eller skadet. 
– Sjekk at den tynne gummimansjetten eller -muffen rundt foten av styrespaken ikke er 
skadet eller revnet. Sjekk bare visuelt, ikke ta i mansjetten. 
– Sjekk at styrespaken vender tilbake til midtposisjon når du skyver og slipper den. 

3.8.2 Driftstest 

Denne testen bør utføres på et jevnt underlag med minst en meters frirom rundt 
rullestolen. 
– Slå på betjeningssystemet. 
– Sjekk at batterimåleren er på, eller blinker, etter et sekund. 
– Skyv styrespaken langsomt forover helt til du hører at parkeringsbremsene aktiveres.  
Rullestolen kan begynne å bevege seg. 
– Slipp styrespaken umiddelbart.  Du skal kunne høre samtlige parkeringsbremser 
aktiveres i løpet av få sekunder. 
– Gjenta testen tre ganger til ved å skyve styrespaken langsomt bakover, til venstre og til 
høyre. 

3.8.3 Testkjøring 

– Kjør rullestolen og sørg for at alle styringsfunksjonene som brukeren har tilgang til, 
fungerer korrekt i alle posisjoner. 

3.8.4 Test av mykbremsen 

– Kjør rullestolen i full fart forover og slå av betjeningssystemet. 
– Rullestolen skal ikke bråstoppe, men senke farten gradvis til den stopper helt. 
 

3.9 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

CJA-RNET er testet på en rullestol av standardtype med henblikk på overholdelse av EU-
direktiv 89/336/EEC og EMC-kravene i EN12184.   

3.10 Batterimåler 

Se Kapittel 2 om hvordan du leser av batterimåleren. 
Batterimåleren blir rød når batterispenningen havner under 23,3V mens rullestolen kjører 
på et jevnt underlag. 
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3.11 Statusindikering  
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