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Úvod
Tento návod k obsluze se týká funkcí vašeho ovládacího panelu R-
net LED a je určen jako dodatek návodu k obsluze elektrického
invalidního vozíku.

Přečtěte si všechny pokyny a varování ve všech příručkách
dodaných s invalidním vozíkem a jeho příslušenstvím a dodržujte je.
Při nesprávném používání může dojít ke zranění uživatele i
poškození vozíku. Abyste tato rizika snížili, měli byste si pečlivě
přečíst veškerou přiloženou dokumentaci, zejména pak
bezpečnostní pokyny a varování.

Je rovněž nezbytné, abyste věnovali dostatek času seznámení se s
různými tlačítky, funkcemi a ovladači, různými možnostmi
polohování sedačky atd. u vozíku a jeho příslušenství předtím, než je
začnete používat.

Veškeré informace, obrázky, ilustrace a specifikace vycházejí z
informací o produktu dostupných v době vytvoření těchto pokynů
k obsluze. Obrázky a ilustrace použité v těchto pokynech k obsluze
jsou pouze ilustrativní a nejsou zamýšlené jako přesná zobrazení
různých částí .

Vyhrazujeme si právo změny produktu bez předchozího oznámení.
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R-net LED Varování

1 Varování

VAROVÁNÍ!

Podmínky okolního prostředí

Chraňte vozík před vystavením jakémukoli druhu vlhkosti včetně deště,
sněhu, bláta nebo postříkání.

Pokud na krytech nebo základně joysticku objevíte praskliny nebo trhliny,
musíte je okamžitě nechat vyměnit. Pokud tak neučiníte, může se vlhkost
dostat k elektronice a způsobit úraz nebo poškození majetku, včetně
požáru.
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R-net LED Varování
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2 Panel pákového ovladače, ovládací
panel LED R-net

2.1 Obecné informace

Obrázek 1. Ovládací panel.

Ovládací panel se skládá z pákového ovladače a funkčních tlačítek.
Na přední straně ovládacího panelu je nabíjecí zdířka.

Kromě tohoto ovládacího panelu může být vozík rovněž vybaven
ovladačem sedačky.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2.2 Zdířka pro nabíječku

Obrázek 2. Zdířka pro nabíječku.

Tato zdířka je určena pouze pro nabíjení nebo zamknutí vozíku. Do
této zdířky nezapojujte žádný typ programovacího kabelu.
Nepoužívejte zdířku jako zdroj napájení pro jiné elektrické zařízení.
Připojením jiného elektrického přístroje můžete poškodit ovládací
systém nebo ovlivnit charakteristiky elektromagnetické
kompatibility (EMC) vozíku.

DŮLEŽITÉ!

Používejte pouze dodávanou nabíječku baterií

Záruka vozíku bude neplatná, pokud do nabíjecí zdířky na ovládacím
panelu zapojíte jakékoli jiné zařízení, než nabíječku dodanou s vozíkem
nebo klíč.

2.3 Funkční tlačítka
Na ovládacím panelu se nachází celkem 9 funkčních tlačítek a
joystick.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2.3.1 Tlačítko zap./vyp.

Obrázek 3. Tlačítko zap./vyp.

Tlačítkem zap./vyp. se zapíná přívod proudu do elektroniky
ovládacího systému, která dále dodává proud do motorů vozíku.

2.3.2 Tlačítko klaksonu

Obrázek 4. Tlačítko klaksonu.

Při stisknutí tohoto tlačítka se ozve klakson.

2.3.3 Tlačítko a LED pro úpravu rychlosti nebo
nastavení jízdního profilu

Obrázek 5. Tlačítko a LED pro úpravu maximální
rychlosti nebo nastavení jízdního profilu.

Toto tlačítko obvykle umožňuje snížit nebo zvýšit maximální
rychlost vozíku. Lze je také použít k nastavení jízdního profilu.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2.3.4 Tlačítko Mode (režim)

Obrázek 6. Tlačítko Mode (režim).

Pomocí tlačítka Mode (režim) může uživatel procházet dostupnými
režimy ovládacího systému. Dostupné režimy závisejí na
naprogramování řídicího systému a na řadě pomocných výstupních
zařízení připojených k řídicímu systému.

2.3.5 Tlačítko výstrahy

Obrázek 7. Tlačítko výstrahy a LED.

K dispozici je pouze tehdy, je-li vozík vybaven světly.

Toto tlačítko přepíná výstražná světla vozíku. Výstražná světla slouží
pro případy, kdy vozík představuje překážku pro ostatní. Stisknutím
tlačítka výstražná světla zapnete a opětovným stisknutím je vypnete.
Při aktivaci bude LED blikat synchronně s výstražnými světly
vozíku.

2.3.6 Tlačítko světel

Obrázek 8. Tlačítko světel a LED.

K dispozici je pouze tehdy, je-li vozík vybaven světly.

Toto tlačítko přepíná světla vozíku. Stisknutím tlačítka světla
zapnete a opětovným stisknutím je vypnete. Když jsou zapnutá,
rozsvítí se LED světel.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2.3.7 Tlačítko signálu při zatáčení vlevo

Obrázek 9. Tlačítko signálu při zatáčení vlevo a LED.

K dispozici je pouze tehdy, je-li vozík vybaven světly.

Toto tlačítko přepíná světlo signálu při zatáčení vlevo na vozíku.
Stisknutím tlačítka signál zapnete a opětovným stisknutím jej
vypnete. Když je levá směrovka zapnutá, LED bude blikat
synchronně se směrovkou vozíku.

2.3.8 Tlačítko signálu při zatáčení vpravo

Obrázek 10. Tlačítko signálu při zatáčení vpravo a
LED.

K dispozici je pouze tehdy, je-li vozík vybaven světly.

Toto tlačítko přepíná světlo signálu při zatáčení vpravo na vozíku.
Stisknutím tlačítka signál zapnete a opětovným stisknutím jej
vypnete. Když je pravá směrovka zapnutá, LED bude blikat
synchronně se směrovkou vozíku.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2.4 Indikátor napětí baterie

Displej zobrazuje stav baterie (zleva
doprava):

červená, žlutá a zelená plně nabité

červená a žlutá z poloviny nabité

červená nabijte baterie

Obrázek 11. Indikátor napětí baterie.

Indikátor napětí baterie neukazuje přesně, kolik nabití v baterii
zbývá, ale poskytuje orientační nápovědu, abyste se mohli vyhnout
zbytečným situacím s vybitými bateriemi a zastavením vozíku.

Indikátor ukazuje přesnější hodnotu 1 minutu poté, co jste zastavili a
nepoužíváte žádné elektricky napájené funkce.

DŮLEŽITÉ!
Indikátor napětí také slouží jako indikátor
poruchy

Indikátor napětí baterie funguje rovněž jako ukazatel poruchy elektroniky
vozíku. Viz , kde najdete další informace.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2.5 Indikátor maximální rychlosti
2.5.1 Rychlost

1–2 LED diody
ukazuje nízkou rychlost

3–4 LED diody
ukazuje střední rychlost

5 LED diod
ukazuje maximální rychlost

Obrázek 12. Indikátor maximální rychlosti.

Ukazuje maximální nastavenou rychlost vozíku.

2.5.2 Jízdní profil
Pro speciální aplikace je možné na vozíku naprogramovat více
jízdních profilů. V takovém případě budou tyto LED kontrolky
zobrazovat zvolený jízdní profil. Jízdních profilů může být až 5.

DŮLEŽITÉ!
Indikátor rychlosti také slouží jako indikátor
poruchy

Indikátor maximální rychlosti nebo jízdního profilu funguje rovněž jako
ukazatel poruchy elektroniky vozíku. Viz , kde najdete další informace.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net

2.6 Indikátor sedačky

Obrázek 13. Indikátor sedačky.

U některých sedaček se elektrické funkce zvedání sedačky,
nastavování sklonu sedačky, sklonu zádové opěrky nebo opěrky
nohou ovládají pákovým ovladačem ovládacího panelu. V takovém
případě je aktivní funkce sedačky zobrazena na indikátoru sedačky
na ovládacím panelu.
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R-net LED Panel pákového ovladače, ovládací panel LED R-net
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