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Indledning
Denne brugervejledning dækker funktionerne på dit R-net-LED
kontrolpanel og er en udvidelse af brugervejledningen til din
elektriske kørestol.

Læs og følg alle instruktioner og advarsler i denne vejledning, inden
du bruger din elektriske kørestol og dens tilbehør. Forkert brug kan
forårsage skader på såvel bruger som stol. For at reducere denne
risiko bør du læse al leveret dokumentation omhyggeligt, især
sikkerhedsinstruktionerne og de tilhørende advarselstekster.

Det er også overordentlig vigtigt, at du afsætter tilstrækkelig tid til at
blive fortrolig med de forskellige knapper, funktioner og
styringskontroller, de forskellige muligheder for sædeindstilling osv. i
din kørestol og dens tilbehør, før du begynder at bruge den.

Alle oplysninger, billeder, illustrationer og specifikationer er baseret
på de produktoplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt,
hvor denne betjeningsvejledning blev udarbejdet. Billederne og
illustrationerne i denne betjeningsvejledning er repræsentative
eksempler og skal ikke opfattes som præcise billeder af de forskellige
dele.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage ændringer af
produktet.



Text

Udarbejdet og udgivet af Permobil

Udgave: 1

Dato: 2019-12-16

Ordre nr: 336557 dan-DK



Sådan kontakter du Permobil
Permobil Danmark A/S
Hørskætten 18
2630 Taastrup

Danmark
Tlf.: +45 44 68 14 06
E-mail: info@permobil.dk

Hovedkontor for Permobil-gruppen

Permobil AB
Per Uddéns väg 20

861 36 Timrå
Sverige

Tlf.: +46 60 59 59 00
Fax: +46 60 57 52 50
E-mail: info@permobil.com

Web: www.permobil.com





R-net-LED Indhold

1 Advarsler .................................................................................................................................................... 9

2 Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel ....................................................................................................11
2.1 Generelt ............................................................................................................................................11
2.2 Ladestik .............................................................................................................................................12
2.3 Funktionsknapper ...............................................................................................................................12
2.4 Indikator for batterispænding ...............................................................................................................16
2.5 Indikator for maksimal hastighed ..........................................................................................................17
2.6 Sædeindikator....................................................................................................................................18

3 ConnectMe ...............................................................................................................................................19
3.1 Vigtig information...............................................................................................................................19
3.2 Flytilstand ..........................................................................................................................................21
3.3 Slukker ConnectMe helt .......................................................................................................................29
3.4 EU-overensstemmelseserklæring ...........................................................................................................29
3.5 Markedsgodkendelse ..........................................................................................................................30
3.6 Produktgodkendelse ............................................................................................................................31





R-net-LED Advarsler

1 Advarsler

ADVARSEL!

Miljømæssige forhold

Beskyt kørestolen mod eksponering for enhver form for fugt, herunder regn,
sne, mudder eller stænk.

Hvis nogen afskærmninger eller joystickbælgen har brud eller revner, skal
de udskiftes øjeblikkeligt. Undladelse heraf kan forårsage fugt i elektro-
nikken og medføre personskade eller skade på ejendom, herunder brand.
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R-net-LED Advarsler
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R-net-LED Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel

2 Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel
2.1 Generelt

Billede 1. Kontrolpanel.

Kontrolpanelet består af et joystick og funktionsknapper. Foran på
panelet findes ladestikket.

Kørestolen kan også udstyres med et ekstra sædekontrolpanel ud
over kontrolpanelet.
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R-net-LED Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel

2.2 Ladestik

Billede 2. Ladestik.

Dette stik må kun bruges til opladning eller låsning af kørestolen.
Forbind ikke nogen former for programmeringskabel med dette stik.
Brug ikke stikket som strømforsyning til nogen anden elektrisk
enhed. Forbindelse med andet elektrisk udstyr kan skade
kontrolsystemet eller påvirke kørestolens EMC-egenskaber
(elektromagnetisk kompatibilitet).

FORSIGTIG!

Brug kun den medfølgende batterilader

Garantien på kørestolen ophæves, hvis andet udstyr end den batterilader,
der fulgte med kørestolen, eller låsenøglen forbindes med kontrolpanelets
ladestik.

2.3 Funktionsknapper
Kontrolpanelet har i alt 9 funktionsknapper og et joystick.
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R-net-LED Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel

2.3.1 Til/fra-knap

Billede 3. Til/fra-knap.

Til/fra-knappen giver strøm til styresystemets elektronik, der så giver
strøm til kørestolens motorer.

2.3.2 Knappen Horn

Billede 4. Knappen Horn.

Hornet lyder, når der trykkes på denne knap.

2.3.3 Knap og LED til justering af hastighed
eller indstilling af køreprofil

Billede 5. Knap og LED til maksimal hastighed eller
indstilling af køreprofilen.

Denne knap reducerer eller forøger almindeligvis kørestolens
maksimale hastighed. Alternativt kan knappen bruges til at indstille
køreprofilen efter forholdene.
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R-net-LED Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel

2.3.4 Knappen Tilstand

Billede 6. Knappen Tilstand.

Tilstandsknappen gør det muligt for brugeren at navigere gennem
kontrolsystemets tilgængelige driftstilstande. Hvilke tilstande, der er
tilgængelige, afhænger af programmeringen af kontrolsystemet samt
rækken af ekstra udgangsenheder, der er tilsluttet styresystemet.

2.3.5 Knappen Havariblink

Billede 7. Havariknap og LED.

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys.

Denne knap slår kørestolens havariblink til eller fra. Havariblinket
bruges, når kørestolen udgør en forhindring for andre. Tryk på
knappen for at aktivere havariblinklyset, og tryk på den igen for at
slukke det. Når det er aktiveret, vil havari-LED’en blinke synkront
med kørestolens havariblink.

2.3.6 Lysknapper

Billede 8. Lysknapper og LED.

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys.

Denne knap slår kørestolens lys til eller fra. Tryk på knappen for at
aktivere lyset, og tryk på den igen for at slukke det. Når den er sat til,
tænder lysfunktionens LED.
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2.3.7 Knap til venstre blinklys

Billede 9. Venstre blinklysknap og LED.

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys.

Denne knap slår kørestolens venstre blinklys til eller fra. Tryk på
knappen for at aktivere blinklyset, og tryk på den igen for at slukke
det. Når det er aktiveret, vil venstre blinklys' LED blinke synkront
med kørestolens blinklys.

2.3.8 Knap til højre blinklys

Billede 10. Højre blinklysknap og LED.

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys.

Denne knap slår kørestolens højre blinklys til eller fra. Tryk på
knappen for at aktivere blinklyset, og tryk på den igen for at slukke
det. Når det er aktiveret, vil højre blinklys' LED blinke synkront
med kørestolens blinklys.
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R-net-LED Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel

2.4 Indikator for batterispænding

Skærmen viser batteristatus (fra venstre
mod højre):

Rød, gul og grøn Helt opladt

Rød og gul Halvt opladt

Rød Oplad batterierne

Billede 11. Indikator for batterispænding.

Indikatoren for batterispænding viser ikke helt præcist, hvor megen
kapacitet der er tilbage i batteriet, men det giver en idé til at hjælpe
dig med at undgå unødvendige stop pga. afladte batterier.

Indikatoren viser en mere præcis værdi, ca. 1 minut efter at du har
stoppet kørslen og ikke længere bruger nogen strømfunktioner.

FORSIGTIG!
Spændingsindikatoren bruges også som
fejlindikator

Indikatoren for batteriets spænding fungerer også som fejlindikator for
kørestolens elektronik. Se for at få yderligere oplysninger.
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2.5 Indikator for maksimal hastighed
2.5.1 Hastighed

1-2 LED'er
viser lav hastighed

3-4 LED'er
viser medium hastighed

5 LED'er
viser maksimal hastighed

Billede 12. Indikator for maksimal hastighed.

Angiver den maksimale hastighed, der er indstillet for kørestolen.

2.5.2 Køreprofil
Til specielle anvendelser kan kørestolen programmeres med mere
end én køreprofil. I dette tilfælde vil indikator-LED'er i stedet vise
den valgte køreprofil. Der kan være op til fem køreprofiler.

FORSIGTIG!
Hastighedsindikatoren bruges også som
fejlindikator

Indikatoren for maksimal hastighed eller køreprofil fungerer også som
fejlindikator for kørestolens elektronik. Se for at få yderligere oplysninger.
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R-net-LED Joystickpanel, R-net LED-kontrolpanel

2.6 Sædeindikator

Billede 13. Sædeindikator.

På visse sæder kontrolleres de elektriske funktioner for sædeløft,
sædevinkel, ryglænsvinkel og benstøttevinkel af kontrolpanelets
joystick. I dette tilfælde vises den aktive sædefunktion på
kontrolpanelets sædeindikator.
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R-net-LED ConnectMe

3 ConnectMe
3.1 Vigtig information

FORSIGTIG!

Systemdata

ConnectMe kan registrere systemdata og kan, hvis funktionen aktiveres, i
visse situationer overføre visse data, herunder GPS-position. Disse
oplysninger bidrager f. eks. til at diagnosticere kørestolssystemer og til
løbende at forbedre sikkerheden for kørestolsbrugere. Permobil har
adgang til oplysningerne og kan vælge at dele dem med andre:
• med samtykke fra kørestolsejeren eller hans eller hendes personlige
assistent

• med henblik på sikkerhedsmæssige undersøgelser eller diagnosticering
af kørestolen

• som svar på en officiel anmodning fra en politimyndighed eller anden
offentlig myndighed

• til brug for afgørelse af tvister, der involverer Permobil, partnerselskaber
eller salgs- og serviceorganisation

• som i øvrigt påkrævet eller tilladt ved lov.

For yderligere information om, hvordan Permobil kan anvende dine data,
henvises til erklæring om beskyttelse af personoplysninger på https://
privacy.permobil.com/
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R-net-LED ConnectMe

ADVARSEL!

Flytilstand

ConnectMe-enheden indeholder en radiosender. I visse områder er
radiotransmission ikke tilladt, og ConnectMe skal sættes i flytilstand, se
3.2 Flytilstand. Eksempler på disse typer områder omfatter, men er ikke
begrænset til:
• Områder med potentielt eksplosive atmosfærer, f. eks. områder til
påfyldning af brændstof, under dæk på både, steder til overførsel eller
opbevaring af brændstof eller kemikalier, områder, hvor luften inde-
holder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalpulver.

• Områder, hvor radiotavshed er påkrævet, f. eks. hospitaler, klinikker
eller sundhedsinstitutioner, for at undgå risikoen for interferens med
følsomt medicinsk udstyr.

• Lufthavne eller flyvemaskiner, hvor du bliver bedt om det af personalet i
lufthavnen eller flyselskabet.

• Sprængningsområder eller i områder med skiltning med krav om at
slukke "tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" for at undgå interfe-
rens ved sprængninger.

Brugeren er ansvarlig for at være opmærksom på, hvor radiotransmission
er tilladt, og hvor det ikke er tilladt.
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R-net-LED ConnectMe

3.2 Flytilstand
ConnectMe indeholder en radiosender. I visse områder er
radiotransmission ikke tilladt, og ConnectMe skal indstilles til
flytilstand

3.2.1 Aktivering af flytilstand
1. Tænd for den elektriske kørestol

Billede 14. Forskellige måder at få adgang til tilstande
på.

2. Gå til sædetilstand ved hjælp af knappen "Tilstand" på joysticket
eller Omni-displayet. Hvis kontrolpanelet ikke har en
tilstandsknap, skal du bruge venstre styrepind til at vælge tilstand.
En kontakt, der er tilsluttet 1/8" monojack-porten på joysticket
eller Omni-displayet, kan også bruges til at vælge tilstand.

3. Hvis kontrolpanelet er en Omni, der er programmeret til styrede
styrekontroller, fortsættes fra trin 6.
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R-net-LED ConnectMe

Billede 15. Tryk og hold mod venstre i 15 sekunder.

4. Tryk og hold indgangsenheden mod venstre i 15 sekunder. Der
lyder et bip.
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R-net-LED ConnectMe

Billede 16. Flytilstand er slået til.

5. Meddelelsen "Flytilstand TIL" vises på displayet, og ConnectMes
sendemodem er koblet fra. Meddelelsen vil fortsat blive vist på
skærmen, så længe flytilstand er aktiveret. Kørestolen vil dog
fungere som normalt.

6. Fortsæt herfra med en Omni-programmeret til styrede
styrekontroller. Rul gennem sædemenuen, indtil M6 vises, og
billedet af stolen vises med gule pile.
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R-net-LED ConnectMe

Billede 17. Afgiv og hold en fremadkommando i 5
sekunder.

7. Skub indgangsenheden fremad, og hold den, eller afgiv og hold
en tilsvarende kommando i 5 sekunder.
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R-net-LED ConnectMe

Billede 18. Flytilstand er slået til.

8. De gule pile vil forsvinde, og meddelelsen "Flytilstand TIL" vises
på displayet, og ConnectMes sendemodem er koblet fra.
Meddelelsen vil fortsat blive vist på skærmen, så længe flytilstand
er aktiveret. Kørestolen vil dog fungere som normalt.

3.2.2 Deaktivering af flytilstand
1. Tænd for den elektriske kørestol.

ICS
Airplane mode ON

201E
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R-net-LED ConnectMe

Billede 19. Forskellige måder at få adgang til tilstande
på.

2. Gå til sædetilstand ved hjælp af knappen "Tilstand" på joysticket
eller Omni-displayet. Hvis kontrolpanelet ikke har en
tilstandsknap, skal du bruge venstre styrepind til at vælge tilstand.
En kontakt, der er tilsluttet 1/8" monojack-porten på joysticket
eller Omni-displayet, kan også bruges til at vælge tilstand.

3. Hvis kontrolpanelet er en Omni, der er programmeret til styrede
styrekontroller, fortsættes fra trin 6.
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R-net-LED ConnectMe

Billede 20. Tryk og hold mod venstre i 15 sekunder.

4. Tryk og hold indgangsenheden mod venstre i 15 sekunder. Der
lyder et bip.
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R-net-LED ConnectMe

Billede 21. Flytilstand er slået fra.

5. Meddelelsen "Flytilstand TIL” vil forsvinde og indikere, at
flytilstanden er koblet FRA. ConnectMe er nu fuldt
funktionsdygtig igen.

6. Fortsæt herfra med en Omni-programmeret til styrede
styrekontroller. Rul gennem sædemenuen, indtil M6 dukker op.
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R-net-LED ConnectMe

Billede 22. Afgiv og hold en fremadkommando i 5
sekunder. Flytilstand er slået fra.

7. Skub indgangsenheden fremad, og hold den, eller afgiv og hold
en tilsvarende kommando i 5 sekunder. Gule pile vises og
indikerer, at ConnectMes sendemodem er tændt igen, og at
flytilstanden er koblet fra.

3.3 Slukker ConnectMe helt
ConnectMe forsynes med strøm, så længe batteriet i kørestolen er
sluttet til elektronikken. For at slå ConnectMe helt fra skal
hovedsikringen være i "Off"-tilstand.

3.4 EU-overensstemmelseserklæring
Permobil erklærer hermed, at radioudstyrstypen ConnectMe er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
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R-net-LED ConnectMe

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på
internetadressen:
https://legal.permobil.com/declaration-of-conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Markedsgodkendelse

Certificeringer

Bluetooth: Erklæret Bluetooth smart-produkt
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R-net-LED ConnectMe

3.6 Produktgodkendelse

ConnectMe opfylder kravene i følgende standarder:

EN 14971
EN 60601-1 + A1
EN 300 328
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 301 489-52
EN 301 511
EN 301 908-1

EN 303 413
EN 50665
EN 62311
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-21
TS 134 124

FCC FCC 47 CFR Part 15 B
FCC 47 CFR Part 15 C (15.247)
CFR47 §1.1310 §2.1091
KDB 447498 D01

Se bagsiden af enheden for de specifikke FCC-ID'er

ISED (Industry Canada) RSS-Gen
RSS-247
RSS-102

Se bagsiden af enheden for de specifikke IC-ID'er
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