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R-net-miniohjainsauva 
 
 
    Varaosanro: 1825767 MJ R-net 

 

1 Yleistä 

 Miniohjainsauva R-NET (MJ-RNET) on ohjainlaite, joka liitetään R-NET-pyörätuolin 
sähköjärjestelmään. 
 

• Tämän pienikokoisen 
ohjainsauvan käyttämiseen 
tarvitaan vain vähän voimaa 
(<10 g) ja liikettä. 

 
• Ergonomiselta muotoilultaan 

sauva sopii otettavaksi käteen, 
jolloin pyörätuolia voidaan 
ohjata peukalolla.  

 
• Ohjainsauvaa voidaan säätää 

yksilöllisten tarpeiden mukaan 
ja käyttäjä voi myös säätää sen 
herkkyyttä ja liikkeen pituutta. 

 
• Asennussarjan avulla miniohjainsauva voidaan asentaa haluttuun asentoon. 

 
•  Ohjainsauvaa voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan kahden lisäsäätimen eli 

kuulan ja levyn avulla. Yhdessä asennussarjan kanssa 
miniohjainsauvaa voidaan käyttää mm. sormella, kädellä, kielellä tai 
leualla. 

 
• Miniohjainsauvan mukana toimitetaan liitäntä. Näin laite voidaan 

kytkeä suoraan pyörätuolin sähköjärjestelmään. 
 

• Koska laitteen herkkyys on säädettävissä, se sopii erinomaisesti 
lihasdystrofiasta kärsiville, mutta soveltuu myös muiden ryhmien 
käyttöön. 

 
• Ohjaussauva on suojattu täysin kosteudelta, joten se soveltuu myös 

ulkokäyttöön. 
 

• Suojaa ohjainsauva hupulla, jos sitä ei käytetä hetkeen.  Tämä 
toimii laitteen lisäsuojana. 
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2 Käyttö 

2.1 Esittely 
MJ-RNET-ohjainsauva voidaan liittää suoraan PG Drives Technologyn (PDGT) 
valmistamaan R-NET-ohjausjärjestelmään.  Näin ollen ohjeessa viitataan PGDT:n R-NET-
ohjausjärjestelmän tekniseen oppaaseen SK77981. 
Tämän luvun keskeiset osat on syytä liittää pyörätuolin käyttöoppaaseen.  Oppaasta on 
saatavana lisäkappaleita Permobililtä joko painettuna tai levykkeellä (Adobe PDF -
muodossa).  PGDT:n SK77981-oppaasta on saatavana lisäkappaleita PGDT:ltä joko 
painettuna tai levykkeellä (Adobe PDF -muodossa).  Kumpaakaan asiakirjaa ei saa 
kopioida ilman Permobilin nimenomaista lupaa. 
 
R-net-ohjaimen toiminta määräytyy ohjelmoinnin perusteella.  Tässä luvussa käsitellään 
MJ-RNET-ohjaimen erikoiskäyttötavat.  Katso järjestelmän kattavat tiedot PGDT:n 
oppaasta SK77981.  Pyörätuolin valmistaja tai paikallinen jälleenmyyjä vastaavat siitä, että 
vain tämän luvun keskeiset osat liitetään pyörätuolin käyttöoppaaseen. 
 
Tutustumalla kappaleeseen huolellisesti voit pitää pyörätuolin kunnossa ja turvallisena. 
 

2.2 Yleistä 
R-net-ohjausjärjestelmään kuuluu kaksi osaa: ohjainsauva ja virtalähde.  Modulaarisen 
suunnittelun ansiosta ohjausjärjestelmän ulottuvuutta voidaan huomattavasti lisätä.  
Perusasetelma käy ilmi oheisesta kuvasta. 
 

 
 

2.2.1 Käsittely 
Suojaa ohjausjärjestelmää ja erityisesti ohjainsauvaa iskuilta.  Ajettaessa 
ohjausjärjestelmä ja ohjainsauva on suojattava ulkoisten esteiden aiheuttamilta kolhuilta.  
Ohjausjärjestelmää ei saa pudottaa. 
Pyörätuolin kuljettamisen yhteydessä on varmistettava, että ohjausjärjestelmä ja 
ohjainsauva ovat hyvin suojattuja.  Suojaa johdot vahingoittumiselta. 
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2.2.2 Käyttöolosuhteet 
Ohjausjärjestelmässä on käytetty teollisuudessa käytettyjä komponentteja, millä 
varmistetaan, että järjestelmä toimii useissa eri olosuhteissa.  Ohjausjärjestelmän 
luotettavuutta kuitenkin parantaa, mikäli sen altistuminen ääriolosuhteille pidetään 
mahdollisimman pienenä. 
Älä jätä ohjausjärjestelmää tai sen osia pitkiksi ajoiksi kosteisiin oloihin.  Jos 
ohjausjärjestelmä joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden tai juomien kanssa, puhdista se 
mahdollisimman nopeasti. 

2.2.3 Puhdistaminen 
Puhdista ohjausjärjestelmä ja ohjainsauva mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla 
liinalla.  Ole varovainen ohjainsauvan puhdistamisen yhteydessä. 
Älä käytä hankauspuhdistajia tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita. 
 

2.3 Liittimet 
Liitäntäjohtojen kytkeminen: 
Tartu liittimen koteloon ja työnnä liitin lujasti vastakappaleeseensa, kunnes keltainen 
muovi ei ole enää näkyvissä. 
Liittimien pitoa on parannettu kitkajärjestelmällä. 
 

 
 
Liitäntäjohtojen irrottaminen: 
Tartu lujasti liittimen koteloon ja vedä vastakappaleet erilleen. 
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2.4 Säätimet 
Suurin osa MJ-RNET-järjestelmän säätimistä on yhteisiä PGDT:n vakio-ohjainsauvan 
kanssa.  Tässä osassa kuvataan tavalliset MJ-RNET-järjestelmän säätimet.  Katso 
täydellinen kuvaus PGDT:n oppaasta SK77981. 
 

 
 

1. Miniohjainsauvan pää 
2. Miniohjainsauvan liitäntä 
3. Ulkoisen profiilikytkimen liitäntä 
4. Ulkoisen katkaisimen liitäntä 

2.4.1 Ohjainsauva 
Ohjainsauvan ensisijainen tarkoitus on säätää pyörätuolin nopeutta ja suuntaa.  Mitä 
kauemmas ohjainsauvaa työnnetään keskiasennosta, sitä nopeammin pyörätuoli liikkuu.  
Ohjainsauvan päästäminen jarruttaa automaattisesti. 
Jos pyörätuoliin on asennettu toimilaitteita, ohjainsauvaa voidaan käyttää myös 
toimilaitteiden liikuttamiseen ja valitsemiseen. 

2.4.2 Kytkimet ja merkkivalot 
 

 
 

1. Punainen merkkivalo 
2. Vihreä merkkivalo 

 
2.4.2.1 Ulkoisen katkaisimen liitäntä 
Liitännän avulla ohjausjärjestelmä voidaan käynnistää ja sammuttaa ulkoisella laitteella, 
esim. buddy button -painikkeella. 
 
2.4.2.2 Ulkoisen profiilikytkimen liitäntä 
Sen mukaan, miten ohjausjärjestelmä on ohjelmoitu ulkoiseksi laitteeksi, esimerkiksi 
buddy button -painikkeeksi, siihen voidaan liittää eri toimintoja.  Oletustehdasasetus on 
äänitorvi.  Kun liitettyä kytkintä painetaan, saadaan äänimerkki edellyttäen, että valittuna 
on vakiotoiminto.  Katso ulkoisen liitäntälaitteen lisätiedot ja eri toiminnot ohjelmaoppaasta 
205320-UK-0. 
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2.4.2.3 Merkkivalo 
Merkkivalon avulla käyttäjä saa tietoa järjestelmästä. 
 

Status Indicator Status of MJ
Red Starting up
Red/Green pulse slow Reconfiguration of system
Red/Green pulse fast Restart request
Fast red pulse Joystick out of neutral
Green Focus -> Drive Mode
Red No Focus
Green pulse Standby
Fast Red pulse Drive inhibit
1 red pulse Failure -> Not Calibrated or Tested
2 red pulses Failure -> Internal Error
3 red pulses Failure -> External Error

Failure

Normal Operation

MJ State Indication Chart

Start up

 
 

2.5 Diagnostiikkanäyttö tai akustinen palaute  
Kun ohjausjärjestelmän turvapiirit ovat toimineet ja ohjausjärjestelmä ei enää pysty 
liikuttamaan pyörätuolia, näyttöön saadaan diagnostiikkatieto. 
Tämä ilmoittaa järjestelmän häiriön eli R-net on havainnut pyörätuolin sähköjärjestelmään 
liittyvän ongelman. 
Merkkivalot näyttävät ajoittain vihreän väläyksen ja useita punaisia välähdyksiä.  
Punaisten välähdysten määrä ilmoittaa vian. 
 

 
1. Punainen merkkivalo 
2. Vihreä merkkivalo 

 
Jos virhe ei ole kriittinen, esim. ohjainjärjestelmämoduuli (ICS) on havainnut lampun 
palaneen, pyörätuolia voidaan edelleen ajaa, mutta siten, että ajoittain kuuluu äänimerkki.  
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2.6 Ajon valmistelut 
 
- Käytä katkaisinta.  Odota, kunnes merkkivalo palaa tasaisen vihreänä. 
 

 
1. Punainen merkkivalo 
2. Vihreä merkkivalo 

 
 
- Valitse haluamasi profiili. 
- Säädä pyörätuolin nopeutta ja suuntaa työntämällä ohjainsauvaa. 
 
Huomio!  Jos ohjainsauvaa työnnetään ennen ohjausjärjestelmän käynnistämistä tai 
välittömästi sen jälkeen, punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti.  Siirry normaalikäyttöön 
päästämällä ohjainsauva ja antamalla sen palautua keskelle. 
 

2.7 Ohjausjärjestelmän käyttövinkkejä 

2.7.1 Ajaminen - yleistä 
Varmista, että ohjausjärjestelmä on asennettu asianmukaisesti ja että ohjainsauva on 
oikeassa asennossa.  Käden tai raajan, jolla ohjainsauvaa käytetään, on oltava tuettu.  
Ohjainsauvaa ei saa käyttää käden tai raajan yksinomaisena tukena. Muussa tapauksessa 
pyörätuolin liikkeet ja pinnan epätasaisuuden voivat häiritä ohjaamista. 

2.7.2 Ajotekniikka 
Ohjausjärjestelmä tulkitsee käyttäjän ohjainsauvan liikkeet ja saa pyörätuolin tekemään 
vastaavat liikkeet.  Pyörätuolin ohjaamiseen ei tarvitse paljonkaan keskittyä, mikä on hyvä 
asia etenkin laitteiston käyttöä opeteltaessa.  Yksi tavallinen tapa on vain työntää 
ohjainsauvaa suuntaan, johon halutaan kääntyä.  Pyörätuoli kääntyy vastaavasti suuntaan, 
johon ohjainsauvaa työnnetään. 
Mitä kauemmas ohjainsauvaa työnnetään keskiasennosta, sitä nopeammin pyörätuoli 
liikkuu.  Ohjainsauvan päästäminen saa pyörätuolin pysähtymään. 
Pitkälle kehitetty nopeudensäätöjärjestelmä huomioi rinteiden ja eri maastotyyppien 
vaikutuksen. 
 
Huomio! Pyörätuolin käyttäjän on voitava ajaa pyörätuolia turvallisesti. Permobil ei vastaa 
tämän ehdon huomiotta jättämisen seurauksena syntyvistä menetyksistä. 
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2.7.3 Hidas tai laiska liike 
Jos pyörätuoli ei saavuta täyttä nopeutta tai ei reagoi riittävän nopeasti, ja akussa on 
virtaa, kyseessä saattaa olla vaaraton vika.  Ota yhteyttä huoltoon. 
 

2.8 Turvatoimet 
 
Jos pyörätuoli liikkuu odottamattomasti, VAPAUTA OHJAINSAUVA.  Tämä pysäyttää 
pyörätuolin kaikissa olosuhteissa. 

2.8.1 Vaarat 
Älä aja pyörätuolilla: 
• pyörätuolin oppaassa ilmoitettujen rajoituksista välittämättä, huomioi esim. 
maksimikaltevuudet ja reunakivien korkeudet 
• paikoissa, joissa renkaiden pidon menettäminen voisi aiheuttaa vaaratilanteen, esim. 
märät nurmikkorinteet 
• jos tiedät, että ohjausjärjestelmä tai muu olennainen osa on korjaamisen tarpeessa. 
 
Siitä huolimatta, että E-net-ohjausjärjestelmä on suunniteltu erittäin luotettavaksi ja 
jokainen laite testataan huolellisesti valmistuksen yhteydessä, järjestelmän 
vikaantumisen mahdollisuus on aina huomioitava, vaikka tämä olisi 
epätodennäköistäkin.  Eräissä tilanteissa ohjausjärjestelmän toimintahäiriön on 
pysäytettävä tuoli välittömästi turvallisuussyistä.  Jos on olemassa mahdollisuus, 
että käyttäjä putoaa tuolista nopean jarrutuksen seurauksena, on käytettävä esim. 
pyörätuolin mukana toimitettavaa turvavyötä aina pyörätuolin ollessa liikkeellä.  
Permobil ei vastaa pyörätuolin odottamattoman pysähtymisen tai pyörätuolin tai 
ohjausjärjestelmän epäasianmukaisen käytön seurauksena syntyvistä 
menetyksistä. 
 
Älä käytä ohjausjärjestelmää, jos tuoli toimii arvaamattomasti tai osoittaa 
tavallisuudesta poikkeavia kuumenemisen merkkejä, kipinöitä tai savua.  Sammuta 
ohjausjärjestelmä välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon. Permobil ei vastaa tämän 
ehdon huomiotta jättämisen seurauksena syntyvistä menetyksistä. 
 
Sähkölaitteiden toiminta voi häiriintyä sähkömagneettisten häiriöiden takia.  
Kyseiset häiriöt voivat olla peräisin radio- tai televisioasemilta, muista lähettimistä 
tai matkapuhelimista.  Jos tuolin arvaamaton toiminta johtuu sähkömagneettisista 
häiriöistä, sammuta ohjausjärjestelmä välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon. 
Permobil ei vastaa tämän ehdon huomiotta jättämisen seurauksena syntyvistä 
menetyksistä. 
 
Tuolin valmistaja ja/tai jälleenmyyjä vastaavat siitä, että pyörätuoli on kansallisten ja 
kansainvälisten sähkömagneettisia häiriöitä koskevien säännösten mukainen.  
Permobil ei vastaa tämän ehdon huomiotta jättämisen seurauksena syntyvistä 
menetyksistä. 
 
Pyörätuolin käyttäjän on noudatettava kaikkia pyörätuolin turvamerkintöjä. Permobil 
ei vastaa tämän ehdon huomiotta jättämisen seurauksena syntyvistä menetyksistä. 
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2.9 Turvatarkistukset 
Ohjausjärjestelmän elektroniset osat on suunniteltu toimimaan erittäin turvallisesti ja 
luotettavasti.  Järjestelmän oma mikrotietokone suorittaa turvatarkistuksia jopa 100 kertaa 
sekunnissa.  Tämän turvaominaisuuden lisäksi käyttäjän on suoritettava seuraavat 
ajoittaistarkistukset. 
Jos ohjausjärjestelmä ei selviydy kaikista tarkistuksista, älä käytä pyörätuolia, vaan ota 
yhteyttä huoltoon. 

2.9.1 Päivittäistarkistukset 
Ohjainsauva:  - Kun ohjausjärjestelmä on sammutettu, tarkista, että ohjainsauva ei 
ole    vääntynyt tai vahingoittunut ja että se palaa keskustaan työntämisen ja 
   vapauttamisen jälkeen.  Ongelmien ilmetessä älä jatka 
turvatarkistuksia,    vaan ota yhteyttä huoltoon. 

2.9.2 Viikoittaistarkistukset 
Seisontajarru:  - Tämä testi on suoritettava tasaisella alustalla siten, että 

pyörätuolin  ympärillä on vähintään metri vapaata tilaa. 
    - Käynnistä ohjausjärjestelmä. 

- Varmista, että merkkivalo jää alustuksen jälkeen palamaan ja 
että virtamittarin mukaan akun varaustila on riittävä. 
- Työnnä ohjainsauvaa hitaasti eteenpäin, kunnes kuulet 
seisontajarrujen toimivan.  Tuoli voi siirtyä liikkeeseen. 
- Päästä ohjainsauva välittömästi.  Kunkin pysäköintijarrun 
toiminta-äänen on kuuluttava parin sekunnin kuluessa. 

    - Toista testi kolme kertaa työntäen ohjainsauvaa hitaasti  
    taaksepäin, vasemmalle ja oikealle. 
Liittimet:    - Varmista, että kaikki liittimet on kunnolla kytketty. 
Johdot:    - Tarkista kaikkien johtojen ja liittimien kunto. 
Ohjainsauvan suojus:  - Tarkista ohjainsauvan tapin tyven ympärillä olevan ohuen 

kumisuojuksen kunto.  Suorita tarkistus vain silmämääräisesti 
koskematta. 

Kiinnitys:    - Varmista, että kaikki ohjausjärjestelmän osat on asennettu 
    asianmukaisesti.  Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa. 

2.9.3 Huoltaminen 
Varmista pyörätuolin ja sen ohjausjärjestelmän tyydyttävä toiminta huollattamalla laite 
vuoden käytön jälkeen.  Tarkastusajankohta saadaan selville ottamalla yhteyttä huoltoon. 
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2.10 Ohjelmoiminen 
Ohjausjärjestelmä voidaan ohjelmoida käyttäjän tarpeiden mukaan.  Ohjelmointi voidaan 
suorittaa käyttämällä tarkoitukseen suunniteltua R-net-ohjelmistoa ja suojausavainta. 
Katso ohjelmointiopas 205320-UK-0. 
Jos kyse on ohjausjärjestelmän uudelleenohjelmoinnista, huomioi pyörätuolin 
käyttöoppaassa mainitut rajoitukset.  Merkitse tehdyt muutokset muistiin myöhempää 
käyttöä varten. 
 
Huomio!  Ohjelmoinnista vastaavat vain ammattitaitoinen terveydenhuoltohenkilöstö, joka 
on perehtynyt PGDT:n sähköisiin ohjausjärjestelmiin ja MJ-RNET-järjestelmään.  
Epäasianmukainen ohjelmointi voi muuttaa heikentää pyörätuolin turvallisuutta käyttäjän 
kannalta.  Permobil ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat ohjausjärjestelmän tehtaalla 
tehtyjen esiasetusten ohjelmallisesti tehdyistä muutoksista. 
 

2.11 Huoltaminen 
Kaikista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä vastaa valtuutettu huoltohenkilöstö.  
Ohjausjärjestelmän tai sen osien avaaminen ja valtuuttamattomien säätöjen tai muutosten 
tekeminen mitätöi takuun ja voi vaarantaa käyttäjän sekä muiden turvallisuuden ja on näin 
ehdottomasti kiellettyä. 
 
Permobil ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat R-net-ohjausjärjestelmän luvattomasta 
avaamisesta, siihen tehdyistä säädöistä tai muutoksista. 
 
Jos ohjausjärjestelmä on vahingoittunut tai vikaantunut iskun tai putoamisen voimasta, 
laite on toimitettava valtuutetun henkilökunnan tarkistettavaksi ennen käytön jatkamista. 
Permobil ei vastaa tämän ehdon huomiotta jättämisen seurauksena syntyvistä 
menetyksistä. 
 

2.12 Takuu 
MJ-RNET-järjestelmällä on takuu, jonka pituuden määrittää huolto.  Selvitä takuuaikaan 
liittyvät tiedot ottamalla yhteyttä huollon edustajaan. 
 
Takuu raukeaa, jos MJ-RNET-järjestelmää: 
- ei ole käytetty Permobilin laatimassa MJ-RNET-käyttöoppaassa eli tässä oppaassa 
- ei ole käytetty PGDT:n laatiman R-net-ohjausjärjestelmän teknisen oppaan SK77981 
mukaisesti 
- on käytetty väärin 
- on muutettu tai korjattu valtuuttaman henkilöstön toimesta. 
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3 Asennus 

3.1 R-Netin toiminta 
Tutustu lukuun 2. Luvun 2 toimintatietojen järjestäminen käytettäväksi on tärkeää joko 
osana pyörätuolin käyttäjän käsikirjaa tai erillisenä asiakirjana. 
 

3.2 Ohjelmistoasetukset 
Pyörätuolin valmistaja tai jälleenmyyjä vastaavat ohjausjärjestelmän ohjelmoimisesta 
kulkuneuvon mallin mukaisesti samoin kuin sen turvallisesta toiminnasta oikeudellisten 
vaatimusten mukaisesti sen koko toiminta-alueella.  Permobil ei vastaa R-net-
ohjausjärjestelmän ohjelmointivirheistä johtuvista menetyksistä.  Katso ohjelmointia 
koskevat lisätiedot ohjelmointioppaasta. 
 
Ohjelmoinnista vastaavat vain ammattitaitoinen terveydenhuoltohenkilöstö, joka on 
perehtynyt PGDT:n sähköisiin ohjausjärjestelmiin ja Permobilin MJ-RNET-
järjestelmään.  Epäasianmukainen ohjelmointi voi muuttaa heikentää pyörätuolin 
turvallisuutta käyttäjän kannalta. 
 

3.3 Liitännät 
Yleisimmät kokoonpanot on esitelty seuraavassa. 

3.3.1 Ohjauskokoonpanot 
3.3.1.1 Peruskokoonpano 
Järjestelmään kuuluu virtalähde, liitäntäjohto ja ohjainsauva. 
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3.3.1.2 Ohjainsauvan ja ohjausjärjestelmän kokoonpano 
Tähän kuuluvat virtalähde, ohjausjärjestelmä, 3 liitäntäjohtoa, R-net-liitäntäryhmä ja 
ohjainsauva. 
 
Virtalähde  Ohjausjärjestelmä Ohjainsauva 
 

 
 

3.4 Kiinnitys 

3.4.1 Ohjainsauvan asennus 
3.4.1.1 Yleistä 
Ohjainsauva kiinnitetään kahdella 3 x 8 mm:n Plastite-ruuvilla, joiden enimmäissyvyys on 
5 mm.  Asentamista varten asennuskiekossa (10 mm) on neljä reikää.  Ruuveja ei saa 
kiristää liikaa.  Miniohjainsauvan asennussarjan mukana toimitetaan 3 kpl 3 x 8 mm:n 
Plastite-ruuveja. 
 

 

 
 

1. 10 mm:n asennuskiekon 4 asennusreikää 
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3.4.1.2 Asennustuki 
Miniohjainsauvan mukana toimitetaan lisäosana asennustuki. 
 

 
 

3.4.2 Virtalähteen ja ohjausjärjestelmän asennus 
Jos tarvitset lisää neuvoja ja tietoja, ota yhteyttä Permobiliin. 
 
 

3.4.3 Johdot 
Eri osiin menevät johdot on vietävä ja kiinnitettävä siten, että johdot eivät pääse 
vahingoittumaan esim. leikkautumalla tai jäämällä puristuksiin. 
Jos tarvitset lisää neuvoja, ota yhteyttä Permobiliin. 
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3.5 Ohjainsauvan kytkennät 
Ohjainsauva kytketään virtalähteeseen liitäntäjohdolla. 
Liitäntäjohtojen kytkeminen: 
- Tartu liittimen koteloon ja työnnä liitin lujasti vastakappaleeseensa, kunnes keltainen 
muovi ei ole enää näkyvissä.  Liittimien pitoa on parannettu kitkajärjestelmällä. 
 

 
 
Liitäntäjohtojen irrottaminen: 
- Tartu lujasti liittimen koteloon ja vedä vastakappaleet erilleen. 
 

3.6 Virtalähteen ja ohjausjärjestelmän kytkennät 
Jos tarvitset lisää neuvoja ja tietoja, ota yhteyttä Permobiliin. 
 

3.7 Toiminnan testaaminen 
Ennen toimittamista jokaiselle pyörätuolille suoritetaan seuraavat testit. 
 
Testit suoritetaan avoimessa tilassa ja käyttäen esim. turvavyötä. Permobil ei vastaa 
tämän ehdon huomiotta jättämisen seurauksena syntyvistä menetyksistä. 

3.7.1 Ohjainsauva ja suojus 
- Tarkista, että ohjaussauva ei ole taipunut tai vahingoittunut. 
- Tarkista ohjainsauvan tapin tyven ympärillä olevan ohuen kumisuojuksen kunto.  Suorita 
tarkistus vain silmämääräisesti, älä koske suojukseen. 
- Tarkista, että ohjainsauva palaa keskiasentoon, kun se päästetään työntämisen jälkeen. 

3.7.2 Toimintatesti 
Tämä testi suoritetaan tasaisella pinnalla siten, että pyörätuolin ympärillä on vähintään 
metri tilaa. 
- Käynnistä ohjausjärjestelmä. 
- Varmista, että akun mittari palaa tai vilkkuu sekunnin kuluttua. 
- Työnnä ohjainsauvaa hitaasti eteenpäin, kunnes kuulet seisontajarrujen toimivan.  Tuoli 
voi alkaa liikkua. 
- Päästä ohjainsauva välittömästi.  Muutaman sekunnin kuluttua kustakin seisontajarrusta 
on kuuluttava ääntä. 
- Toista testi kolme kertaa työntäen ohjainsauvaa hitaasti taaksepäin, vasemmalle ja 
oikealle. 
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3.7.3 Koeajo 
- Aja pyörätuolia ja varmista, että se toimii asianmukaisesti käyden läpi kaikki käyttäjän 
säätimien asennot. 

3.7.4 Hitaan pysähtymisen testaaminen 
- Aja pyörätuolia täydellä nopeudella eteenpäin ja sammuta ohjausjärjestelmä. 
- Pyörätuoli ei saa pysähtyä äkkinäisesti, vaan sen nopeuden tulee hidastua ennen 
pysähtymistä. 
 

3.8 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 
MJ-RNET-järjestelmän toiminta on testattu yleisesti käytössä olevalla pyörätuolilla EY-
direktiivin 89/336/ETY ja EN12184-standardin sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevien vaatimusten yhdenmukaisuuden suhteen.  Pyörätuolin valmistajan tai 
jälleenmyyjän on tarpeen mukaan huomioitava sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
tehtävä asianmukaiset testit. 
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