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Mini Joystick R-net 
 
 
    Reservdelsnr: 1825767 MJ R-net 

 

1 Allmänt 

Mini Joysticken R-NET (MJ-RNET) är en inenhet och är kopplad till R-NET-rullstolens 
elektronik. 
 

• Det är en liten joystick som kan 
hanteras med liten styrka (<10 
gr.) och små rörelser. 

 
• Den ergonomiska formen är 

perfekt för att ta joysticken i din 
hand och köra rullstolen med 
tummen.  

 
• Joysticken kan justeras efter 

individuella behov och 
användaren kan justera 
inställningarna av känslighet 
och slag. 

 
• Mini Joysticken kan installeras i rätt läge genom monteringssatsen. 

 
•  Joysticken kan justeras efter användarens behov via 2 extra knoppar – en boll och 

en skiva. Tillsammans med en monteringssats går det manövrera 
Mini Joysticken med fingret, handen, tungan, hakan etc. 

 
• Mini Joysticken är alltid utrustad med ett gränssnitt. På detta sätt 

kan du ansluta modulen direkt till rullstolens elektronik. 
 

• Möjligheten att justera handtagets känslighet gör denna produkt till 
den perfekta lösningen för människor som lider av muskeldystrofi, 
men andra användargrupper kan också använda den. 

 
• Joysticken är helt fuktbeständig, vilket gör den lämplig för 

användning utomhus. 
 

• När joysticken inte används under en längre tidsperiod kan du sätta 
en kåpa över den.  Detta ger extra skydd. 
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2 Handhavande 

2.1 Inledning 
MJ-RNET är en joystickmodul som kan anslutas direkt till R-NET-styrsystemet från PG 
Drives Technology (PGDT).  Så vi hänvisar till R-NET-styrsystemets tekniska manual – 
SK77981 – från PGDT. 
Det relevanta innehållet i detta kapitel bör inkluderas i rullstolens bruksanvisning.  
Ytterligare kopior finns tillgängliga från Permobil antingen i skriftligt format eller på skiva 
(Adobe PDF).  Kopior av SK77981 från PGDT finns tillgängliga från PGDT antingen i 
skriftligt format eller på skiva (Adobe PDF).  Kopior av dessa 2 dokument bör inte göras 
utan uttryckligt tillstånd från Permobil. 
 
Användningen av R-net varierar beroende på programmering.  Detta kapitel omfattar de 
speciella typerna av användning för MJ-RNET.  För en fullständig beskrivning av systemet 
hänvisar vi återigen till SK77981 från PGDT.  Det är rullstolstillverkarens och den lokala 
återförsäljarens ansvar att säkerställa att endast de relevanta avsnitten av detta kapitel 
inkluderas i rullstolens bruksanvisning. 
 
Läs detta kapitel noggrant – det hjälper dig att hålla din rullstol tillförlitlig och säker. 
 

2.2 Allmänt 
Ett R-net-styrsystem består av minst två moduler – joystickmodulen och strömmodulen.  
Tack vare moduldesignen kan styrsystemets djup ökas mycket.  Följande diagram visar 
den grundläggande uppbyggnaden. 
 

 
 

2.2.1 Hantering 
Undvik att slå till ditt styrsystem och särskilt joysticken.  Var försiktig så att du inte stöter till 
hinder med styrsystemet eller joysticken när du kör.  Tappa aldrig styrsystemet. 
När du transporterar din rullstol ska du se till att styrsystemet och joysticken är väl 
skyddade.  Undvik att skada kablarna. 
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2.2.2 Driftförhållanden 
Ditt kontrollsystem använder endast industriella komponenter, vilket säkerställer pålitlig 
användning under en mängd olika förhållanden.  Du kommer dock att förbättra 
styrsystemets tillförlitlighet om du minimerar de tillfällen då det utsätts för extrema 
förhållanden. 
Utsätt inte ditt styrsystem eller dess komponenter för fukt under långa perioder.  Om 
kontrollsystemet smutsas ned med mat eller dryck ska det rengöras så snart som möjligt. 

2.2.3 Rengöring 
Rengör styrsystemet och joysticken med en trasa som fuktats med utspätt 
rengöringsmedel.  Var försiktig när du rengör joysticken. 
Använd aldrig slipmedel eller spritbaserade rengöringsmedel. 
 

2.3 Koppla samman kontakter 
För att ansluta kommunikationskablarna: 
Håll i kontakthylsan och tryck in kontakten stadigt tills du inte längre kan se den gula 
plasten. 
Kontakterna är säkrade med hjälp av ett friktionssystem. 
 

 
 
För att koppla ur kommunikationskablarna: 
Håll i kontakthylsan stadigt och dra isär kontakterna. 
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2.4 Kontroller 
De flesta av kontrollerna till MJ-RNET är gemensamma med standardjoysticksmodulen till 
PGDT.  De kontroller som är typiska för MJ-RNET förklaras i detta avsnitt.  För en 
fullständig beskrivning hänvisar vi till SK77981 från PGDT. 
 

 
 

1. Mini Joystickens huvud 
2. Mini Joystickens gränssnitt 
3. Externt profilkontaktjack 
4. Externt på/av-kontaktjack 

2.4.1 Joystick 
Joystickens primära funktion är att styra rullstolens riktning och hastighet.  Ju längre du 
skjuter joysticken från mittläget, desto snabbare kommer rullstolen att röra sig.  När du 
släpper joysticken aktiveras bromsarna automatiskt. 
Om rullstolen är försedd med ställdon, kan joysticken även användas för att röra och välja 
ställdonen. 

2.4.2 Knappar och lysdiod 
 

 
 

1. Röd indikeringslysdiod 
2. Grön indikeringslysdiod 

 
2.4.2.1 Externt på/av-kontaktjack 
Detta gör det möjligt för användaren att sätta på och stänga av styrsystemet med hjälp av 
en extern anordning, som en buddy button. 
 
2.4.2.2 Externt profilkontaktjack 
Beroende på hur styrsystemet har programmerats kan en externt ansluten anordning, som 
en buddy button, ha olika funktioner.  Standardfunktionen som ställts in på fabriken är 
signalhorn.  Signalhornet ljuder när den anslutna knappen trycks ned – så länge 
standardfunktionen är vald.  Läs programmanualen, 205320-UK-0, för mer information och 
olika funktioner för den externt anslutna anordningen. 
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2.4.2.3 Indikeringslysdiod 
Indikeringslydioden används för att ge information till användaren. 
 

Statusindikator Status för ministyrspak
Röd Startar
Röd/grön puls långsam Omkonfiguration av system
Röd/grön puls snabb Begäran om omstart
Snabb röd puls Styrspak ur neutralläge
Grön Fokus -> körläge
Röd Inget fokus
Grön puls Standby
Snabb röd puls Hindrande av körning
1 röd puls Fel -> Inte kalibrerad eller testad
2 röda pulsar Fel -> Internt fel
3 röda pulsar Fel -> Externt fel

Fel

Normal drift

Indikeringstabell styrspakens skick

Start

 
 

2.5 Diagnostisk skärm eller ljudfeedback  
När styrsystemets säkerhetskretsar har aktiverats och styrsystemet har hindrats från att 
flytta rullstolen visas en diagnostisk skärm. 
Detta indikerar ett systemfel, dvs. att R-net har upptäckt ett problem någonstans i 
rullstolens elsystem. 
Indikeringslysdioderna blinkar regelbundet med ett grönt ljus och flera röda ljus.  Antalet 
röda ljus är en indikation på felet. 
 

 
1. Röd indikeringslysdiod 
2. Grön indikeringslysdiod 

 
Om felet inte är farligt, till exempel att det intelligenta styrsystemets modul (ICS) upptäcker 
en trasig lampa, så går det fortfarande att köra, men en ljudsignal kommer att ljuda 
emellanåt.  
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2.6 Förberedelse för körning 
 
- Manövrera på/av-kontakten.  Vänta tills lysdioden lyser grönt med ett fast sken. 
 

 
1. Röd indikeringslysdiod 
2. Grön indikeringslysdiod 

 
 
- Se till att välja en profil som passar dig. 
- Tryck på joysticken för att styra rullstolens riktning och hastighet. 
 
Anmärkning:  Om du trycker på joysticken innan eller precis efter att du har satt på 
styrsystemet kommer den röda lysdioden att blinka snabbt.  Du måste släppa och centrera 
joysticken för att återuppta normal drift. 
 

2.7 Tips för att använda ditt styrsystem 

2.7.1 Körning – allmänt 
Se till att styrsystemet är monterat säkert och att joystickens läge är korrekt.  Den hand 
eller lem som du använder för att manövrera joysticken bör stödas.  Använd inte joysticken 
som det enda stödet för din hand eller lem – rullstolens rörelser och stötar kan störa din 
kontroll. 

2.7.2 Körteknik 
Styrsystemet tolkar din joysticks rörelser och skapar lämpliga rörelser för din rullstol.  Du 
behöver väldigt lite koncentration för att styra din rullstol, vilket är särskilt bra om du är 
oerfaren.  En populär teknik är att helt enkelt peka joysticken i den riktning som du vill 
köra.  Rullstolen kommer då att styra i den riktning som du skjuter joysticken. 
Ju längre du skjuter joysticken från viloläget, desto snabbare kommer rullstolen att röra 
sig.  Om du släpper joysticken stannar rullstolen. 
Det intelligenta styrsystemet minimerar effekten av lutningar och olika typer av terräng. 
 
Anmärkning:  Rullstolsanvändaren måste kunna köra en rullstol på ett säkert sätt. 
Permobil ansvarar inte för förluster av något slag som uppkommer på grund av att detta 
villkor inte följs. 
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2.7.3 Långsam eller trög rörelse 
Om rullstolen inte kör i full hastighet eller inte svarar tillräckligt snabbt, och batteriets skick 
är gott, kan det vara ett fel som inte är farligt.  Kontakta din servicekontakt. 
 

2.8 Försiktighetsåtgärder för användning 
 
SLÄPP JOYSTICKEN om rullstolen rör sig på ett oväntat sätt.  Med denna åtgärd stannar 
rullstolen under alla omständigheter. 

2.8.1 Faror 
Kör inte rullstolen: 
• Över begränsningar som anges i din rullstols bruksanvisning, till exempel maximal 
lutning, trottoarhöjd etc. 
• På platser eller ytor där det kan vara farligt om hjulen tappar greppet, till exempel i 
sluttningar med vått gräs. 
• Om du vet att styrsystemet eller andra viktiga komponenter behöver repareras. 
 
Även om R-net-styrsystemet är utformat för att vara extremt pålitligt och varje enhet 
är noggrant testad under tillverkningen finns det alltid en risk för tekniska fel i 
systemet (hur liten sannolikheten än är).  I vissa fall av tekniska fel i systemet måste 
rullstolen stannas omedelbart (av säkerhetsskäl).  Om det finns risk för att 
användaren faller ur stolen på grund av en plötslig inbromsning måste en 
fastspänningsanordning som ett säkerhetsbälte levereras med rullstolen och det 
måste alltid användas när rullstolen är i rörelse.  Permobil ansvarar inte för förluster 
av något slag som uppkommer på grund av att rullstolen stannar oväntat eller på 
grund av felaktig användning av rullstolen eller styrsystemet. 
 
Manövrera inte styrsystemet om stolen uppträder oberäkneligt eller visar onormala 
tecken på uppvärmning, gnistor eller rök.  Stäng genast av styrsystemet och 
rådfråga din servicekontakt. Permobil ansvarar inte för förluster av något slag som 
uppkommer på grund av att detta villkor inte följs. 
 
Elektronisk utrustning kan påverkas av elektromagnetisk interferens (EMI).  Sådan 
interferens kan genereras av radiostationer, TV-stationer, andra radiosändare och 
mobiltelefoner.  Om stolen uppvisar oberäkneligt beteende på grund av EMI ska du 
omedelbart stänga av styrsystemet och rådfråga din servicekontakt. Permobil 
ansvarar inte för förluster av något slag som uppkommer på grund av att detta 
villkor inte följs. 
 
Det är stolens tillverkares och/eller återförsäljarens ansvar att säkerställa att 
rullstolen uppfyller tillämplig nationell och internationell EMC-lagstiftning.  Permobil 
ansvarar inte för förluster av något slag som uppkommer på grund av att detta 
villkor inte följs. 
 
Rullstolsanvändaren måste följa rullstolens alla säkerhetsvarningar. Permobil 
ansvarar inte för förluster av något slag som uppkommer på grund av att detta 
villkor inte följs. 
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2.9 Säkerhetskontroller 
De elektroniska kretsarna i ditt styrsystem har utformats för att vara extremt säkra och 
pålitliga.  Mikrodatorn ombord utför säkerhetskontroller upp till 100 gånger per sekund.  
För att komplettera denna säkerhetsövervakning bör du utföra följande regelbundna 
kontroller. 
Om styrsystemet inte klarar en av dessa kontroller ska du sluta använda rullstolen och 
kontakta din servicekontakt. 

2.9.1 Dagliga kontroller 
Joystick:  - Med styrsystemet avstängt ska du kontrollera att joysticken inte är 
   böjd eller skadad och att den återgår till mitten när du trycker och  
   släpper den.  Om det finns ett problem ska du sluta med   
   säkerhetskontrollerna och kontakta din servicekontakt. 

2.9.2 Veckovisa kontroller 
Parkeringsbroms:  - Detta test bör utföras på ett plant golv med minst en meter  
   tomt utrymme runt rullstolen. 
   - Sätt på styrsystemet. 
   - Kontrollera att lysdioden förblir på efter initialisering och att  
   batterimätaren visar tillräcklig laddning. 
   - Tryck joysticken sakta framåt tills du hör parkeringsbromsarna  
   aktiveras.  Stolen kan börja röra sig. 
   - Släpp omedelbart joysticken.  Du måste kunna höra varje   
  parkeringsbroms aktiveras inom några sekunder. 
   - Upprepa testet ytterligare tre gånger och tryck joysticken sakta  
   bakåt, åt vänster och åt höger. 
Kontakter:   - Se till att alla kontakter är säkert anslutna. 
Kablar:   - Kontrollera skicket på alla kablar och kontakter beträffande skada. 
Joystickens damask: - Kontrollera om den tunna gummidamasken runt basen på  
   joystickens skaft har blivit skadad eller gått sönder.  Gör bara en  
   visuell kontroll. Ta inte i damasken. 
Montering:   - Se till att alla komponenter i styrsystemet är säkert monterade. Dra 
   inte åt några skruvar för mycket. 

2.9.3 Service 
För att säkerställa fortsatt tillfredsställande service föreslår vi att du låter din servicekontakt 
kontrollera din rullstol och styrsystem efter 1 år från början av service.  Kontakta din 
servicekontakt för detaljer när det är dags för kontrollen. 
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2.10 Programmering 
Styrsystemet kan programmeras för att uppfylla dina behov.  Programmering kan utföras 
med hjälp av R-net-specialistprogramvaran och programvarunyckeln. Se 
programmanualen 205320-UK-0. 
Om du ominstallerar ditt styrsystem, ska du se till att du följer alla begränsningar som finns 
i din rullstols bruksanvisning.  Notera alla ändringar du gör för framtida bruk. 
 
Anmärkning:  Programmering bör endast utföras av utbildad vårdpersonal med djup 
kunskap i elektroniska styrsystem från PGDT och MJ-RNET.  Felaktig programmering kan 
leda till att rullstolen inte är säker för användaren.  Permobil ansvarar inte för förluster av 
något slag om programmeringen av styrsystemet har ändrats från förinställda värden från 
fabriken. 
 

2.11 Service 
Alla reparationer och service måste utföras av auktoriserad servicepersonal.  Att öppna 
eller göra otillåtna justeringar eller modifieringar på styrsystemet eller dess komponenter 
gör garantin ogiltig och kan leda till fara för dig eller andra och är strängt förbjudet. 
 
Permobil ansvarar inte för förluster av något slag som uppkommer på grund av otillåten 
öppning, justering eller modifieringar på R-net-styrsystemet. 
 
Om styrsystemet är skadat på något sätt eller om inre skador kan ha uppkommit på grund 
av stötar eller fall, ska produkten kontrolleras av kvalificerad personal före användning. 
Permobil ansvarar inte för förluster av något slag som uppkommer på grund av att detta 
villkor inte följs. 
 

2.12 Garanti 
MJ-RNET omfattas av en garantiperiod som definieras av servicekontakten.  För detaljer 
om garantiperioden kontaktar du din servicekontakt. 
 
Garantin blir ogiltig om MJ-RNET: 
- Inte har använts i enlighet med MJ-RNET-bruksanvisningen – denna bruksanvisning – 
från Permobil. 
- Inte har använts i enlighet med den tekniska manualen till R-net-kontrollsystemet, 
SK77981, från PGDT. 
- Har varit föremål för felaktig användning eller missbruk. 
- Har modifierats eller reparerats av icke auktoriserade personer. 
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3 Installation 

3.1 R-Net-manövrering 
Läs kapitel 2. Det är viktigt att användningsinformationen i kapitel 2 tillhandahålls, antingen 
som en del av rullstolens bruksanvisning eller som ett separat dokument. 
 

3.2 Programinställningar 
Det är rullstolens tillverkares eller återförsäljares ansvar att programmera styrsystemet för 
att passa fordonsmodellen och säkerställa säker funktion i enlighet med relevanta krav i 
lag för hela drifturvalet.  Permobil ansvarar inte för förluster av något slag på grund av 
utebliven eller felaktig programmering av R-net-styrsystemet.  Läs programmanualen för 
programmeringsdetaljer. 
 
Programmering bör endast utföras av utbildad vårdpersonal med djup kunskap i 
elektroniska styrsystem från PGDT och i MJ-RNET från Permobil.  Felaktig 
programmering kan leda till att rullstolen inte är säker för användaren. 
 

3.3 Anslutningar 
Följande är ett urval av de vanligaste konfigurationerna 

3.3.1 Kontrollkonfigurationer 
3.3.1.1 Grundläggande konfiguration 
Består av en strömmodul, en kommunikationskabel och en joysticksmodul. 
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3.3.1.2 Joystick & ICS-konfiguration 
Detta består av en strömmodul, ett intelligent styrsystem (ICS), 3 kommunikationskablar, 
R-net-anslutningsblock och en joysticksmodul. 
 
Strömmodul  Intelligent styrsystem (ICS) Joysticksmodul 
 

 
 

3.4 Montering 

3.4.1 Montering av joysticksmodul 
3.4.1.1 Allmänt 
Joysticksmodulen bör säkras med hjälp av 2 skruvar Plastite 3x8 mm med en största 
inträngning på 5 mm.  Det finns 4 hål i en delningsdiameter (PCD) – PCD 10 mm – 
reserverad för montering.  Var noga med att inte dra åt skruven för hårt.  3 skruvar Plastite 
3x8 mm levereras med monteringssatsen till Mini Joysticken. 
 

 

 
 

1. 4 x monteringshål PCD 10 mm 
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3.4.1.2 Monteringsstöd 
Ett monteringsstöd levereras med Mini Joysticken. 
 

 
 

3.4.2 Strömmodul och ICS-montering 
Kontakta Permobil om du behöver ytterligare råd och information. 
 
 

3.4.3 Kablar 
Kablarna till de olika modulerna måste dras och säkras på ett sådant sätt att de inte 
skadas, till exempel genom att skäras eller klämmas. 
Kontakta Permobil om du behöver ytterligare råd. 
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3.5 Joysticksmodulens ledningar 
Joysticksmodulen är ansluten till strömmodulen med en kommunikationskabel. 
För att ansluta kommunikationskablarna: 
- Håll i kontakthylsan och tryck in kontakten stadigt tills du inte längre kan se den gula 
plasten.  Kontakterna är säkrade med hjälp av ett friktionssystem. 
 

 
 
För att koppla ur kommunikationskablarna: 
- Håll i kontakthylsan stadigt och dra isär kontakterna. 
 

3.6 Strömmodul & ICS-ledningar 
Kontakta Permobil om du behöver ytterligare råd och information. 
 

3.7 Funktionstester 
Utför följande tester, i ordning, på alla rullstolar före leverans. 
 
Dessa tester bör utföras på en öppen plats och en fastspänningsanordning som ett 
säkerhetsbälte bör alltid användas. Permobil ansvarar inte för förluster av något 
slag som uppkommer på grund av att detta villkor inte följs. 

3.7.1 Joystick och damask 
- Kontrollera att joysticken inte är böjd eller skadad. 
- Kontrollera om den tunna gummidamasken runt basen på joystickens skaft har blivit 
skadad eller gått sönder.  Gör bara en visuell kontroll. Ta inte i damasken. 
- Kontrollera att joysticken återgår till mittläget när du trycker och släpper den. 

3.7.2 Drifttest 
Detta test bör utföras på ett plant golv med minst en meter tomt utrymme runt rullstolen. 
- Sätt på styrsystemet. 
- Kontrollera att batterimätaren fortsätter att vara på, eller blinkar, efter en sekund. 
- Tryck joysticken sakta framåt tills du hör parkeringsbromsarna aktiveras.  Stolen kan 
börja röra sig. 
- Släpp omedelbart joysticken.  Du måste kunna höra varje parkeringsbroms aktiveras 
inom några sekunder. 
- Upprepa testet ytterligare tre gånger och tryck joysticken sakta bakåt, åt vänster och åt 
höger. 
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3.7.3 Testkörning 
- Kör rullstolen och se till att den fungerar korrekt för användarkontrollernas alla lägen. 

3.7.4 Test av mjukt stopp 
- Kör rullstolen i full fart framåt och stäng av styrsystemet. 
- Rullstolen får inte stanna plötsligt, utan bör sakta ned tills den stannar. 
 

3.8 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
MJ-RNET har testats på en vanlig rullstol angående överensstämmelse med EG-direktiv 
89/336/EEG och EMC-kraven i EN12184.  Du, som rullstolstillverkare eller återförsäljare, 
bör ta EMC i beaktande och vid behov utföra relevanta tester. 
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