
Käyttöohje Suomi

R-net LED





Johdanto
Tämä käyttöopas sisältää tietoja ohjauspaneelin toiminnoista ja R-net
LED on tarkoitettu täydentämään sähköpyörätuolin käyttöohjetta.

Noudata kaikkia ohjeita ja varoituksia, jotka mainitaan
sähköpyörätuolin ja siihen liittyvien varusteiden käyttöohjeissa.
Ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa sekä pyörätuolille
että sen käyttäjälle. Lue kaikki mukana toimitetut asiakirjat ja
erityisesti turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti vähentääksesi
näitä riskejä.

Erityisen tärkeää on myös se, että tutustut riittävän hyvin pyörätuolin
ja sen varusteiden eri painikkeisiin, toimintoihin ja hallintalaitteisiin
sekä istuimen säätömahdollisuuksiin ennen pyörätuolin käyttöä.

Kaikki näiden ohjeiden sisältämät tiedot, kuvat, havainnollistavat
piirustukset ja tekniset tiedot perustuvat tietoihin, joita oli saatavilla
käyttöohjeiden laatimisajankohtana. Käyttöohjeiden sisältämät kuvat
ja piirustukset ovat esimerkin omaisia, eikä niitä ole tarkoitettu
kulloistenkin osien tarkoiksi kuvauksiksi.

Pidätämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman
ennakkoilmoitusta.
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R-net LED Varoitukset

1 Varoitukset

VAROITUS!

Ympäristöolot

Suojaa pyörätuoli kaikenlaiselta kosteudelta, kuten vesisateelta, lumisa-
teelta, mudalta tai roiskeilta.

Jos verhoilussa tai ohjaussauvan sukassa on halkeamia tai repeämiä, ne
on vaihdettava välittömästi. Jos näin ei toimita, kosteus saattaa päästä
sähköosiin ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai tulipalon.
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R-net LED Varoitukset
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R-net LED Ohjaussauvan paneeli, R-net LED -ohjauspaneeli

2 Ohjaussauvan paneeli, R-net LED
-ohjauspaneeli

2.1 Yleistä

Kuva 1. Ohjauspaneeli.

Ohjauspaneeli koostuu ohjaussauvasta ja toimintopainikkeista.
Ohjauspaneelin etuosassa on latausliitäntä.

Pyörätuolissa voi lisäksi olla erillinen istuimen ohjauspaneeli
tavallisen ohjauspaneelin lisäksi.
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2.2 Latausliitäntä

Kuva 2. Latausliitäntä.

Tätä liitäntää saa käyttää vain pyörätuolin lataamiseen tai
lukitsemiseen. Älä kytke tähän liitäntään minkäänlaista
ohjelmointikaapelia. Älä käytä liitäntää minkään muun sähkölaitteen
virransyöttöön. Muiden sähkölaitteiden kytkeminen saattaa
vaurioittaa ohjausjärjestelmää tai vaikuttaa pyörätuolin EMC-
käyttäytymiseen (sähkömagneettinen yhteensopivuus).

HUOMAA!
Käytä vain pyörätuolin mukana toimitettua
akkulaturia

Pyörätuolin takuu mitätöityy, jos pyörätuolin ohjauspaneelin latausliitän-
tään kytketään jokin muu sähkölaite kuin pyörätuolin mukana toimitettu
akkulaturi tai lukitusavain.

2.3 Toimintopainikkeet
Ohjauspaneelissa on yhteensä yhdeksän toimintopainiketta ja
ohjaussauva.
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R-net LED Ohjaussauvan paneeli, R-net LED -ohjauspaneeli

2.3.1 Virtapainike

Kuva 3. Virtapainike.

Virtapainike kytkee ohjausjärjestelmän elektroniikan päälle, mikä
puolestaan syöttää virtaa pyörätuolin moottoreille.

2.3.2 Äänimerkkipainike

Kuva 4. Äänimerkkipainike.

Kun tätä painiketta painetaan, pyörätuolin äänitorvi soi.

2.3.3 Painike ja LED-merkkivalot nopeuden
säätämistä tai ajoprofiilin asetusta
varten

Kuva 5. Painike ja LED-merkkivalot maksiminopeutta tai
ajoprofiilin asetusta varten.

Painikkeesta yleensä lisätään tai vähennetään pyörätuolin
maksiminopeutta. Vaihtoehtoisesti painikkeella voidaan asettaa
ajoprofiili.

13
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2.3.4 Tilapainike

Kuva 6. Tilapainike.

Tilapainikkeen avulla käyttäjä voi siirtyä pyörätuolin
ohjausjärjestelmän toimintatilojen välillä. Käytettävissä olevat tilat
määräytyvät ohjausjärjestelmän ohjelmoinnin sekä
ohjausjärjestelmään kytkettyjen apulaitteiden perusteella.

2.3.5 Varoitusvilkkujen painike

Kuva 7. Varoitusvilkkujen painike ja LED-merkkivalo.

Käytettävissä vain, jos pyörätuoliin on asennettu valot.

Painike kytkee pyörätuolin varoitusvilkut päälle ja pois päältä.
Varoitusvilkkuja käytetään, kun pyörätuoli on sellaisessa paikassa, että
se muodostaa esteen muille kulkijoille. Kytke varoitusvilkut päälle
painamalla painiketta ja kytke vilkut pois päältä painamalla painiketta
uudelleen. Kun toiminto on aktivoitu, varoitusvilkkujen LED-
merkkivalo vilkkuu samassa tahdissa varoitusvilkkujen kanssa.

2.3.6 Valopainike

Kuva 8. Valopainike ja LED-merkkivalo.

Käytettävissä vain, jos pyörätuoliin on asennettu valot.

Painike kytkee pyörätuolin valot päälle ja pois päältä. Kytke valot
päälle painamalla painiketta ja kytke valot pois päältä painamalla
painiketta uudelleen. Kun painiketta on painettu, LED-merkkivalo
palaa.
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R-net LED Ohjaussauvan paneeli, R-net LED -ohjauspaneeli

2.3.7 Vasemman suuntavilkun painike

Kuva 9. Vasemman suuntavilkun painike ja LED-
merkkivalo.

Käytettävissä vain, jos pyörätuoliin on asennettu valot.

Painike kytkee pyörätuolin vasemman suuntavilkun päälle ja pois
päältä. Kytke suuntavilkku päälle painamalla painiketta ja kytke
vilkku pois päältä painamalla painiketta uudelleen. Kun toiminto on
aktivoitu, vasemman suuntavilkun LED-merkkivalo vilkkuu samassa
tahdissa pyörätuolin suuntavilkun kanssa.

2.3.8 Oikean suuntavilkun painike

Kuva 10. Oikean suuntavilkun painike ja LED-
merkkivalo.

Käytettävissä vain, jos pyörätuoliin on asennettu valot.

Painike kytkee pyörätuolin oikean suuntavilkun päälle ja pois päältä.
Kytke suuntavilkku päälle painamalla painiketta ja kytke vilkku pois
päältä painamalla painiketta uudelleen. Kun toiminto on aktivoitu,
oikean suuntavilkun LED-merkkivalo vilkkuu samassa tahdissa
pyörätuolin suuntavilkun kanssa.
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R-net LED Ohjaussauvan paneeli, R-net LED -ohjauspaneeli

2.4 Akun lataustason ilmaisin

Näyttö näyttää akun tilan (vasemmalta
oikealle):

Punainen, keltainen ja
vihreä

Täysin ladattu

Punainen ja keltainen Puoliksi ladattu

Punainen Lataa akut

Kuva 11. Akun lataustason ilmaisin.

Akun lataustason ilmaisin ei näytä jäljellä olevaa latausta tarkasti, vaan
se antaa summittaisen tiedon lataustasosta ja auttaa näin välttämään
akkujen tyhjentymisestä aiheutuvia tarpeettomia pysähdyksiä.

Ilmaisimen arvio tarkentuu noin minuutin kuluttua ajamisen
päättymisestä ja sähköisten toimintojen lopettamisesta.

HUOMAA!
Lataustason ilmaisin toimii myös
vikailmaisimena

Akun lataustason ilmaisin toimii myös pyörätuolin elektroniikan vikailmaisi-
mena. Lisätietoja on kohdassa .
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2.5 Maksiminopeuden ilmaisin
2.5.1 Nopeus

1–2 LED-merkkivaloa
Ilmoittaa alhaisesta nopeudesta

3–4 LED-merkkivaloa
Ilmoittaa keskisuuresta
nopeudesta

5 LED-merkkivaloa
Ilmoittaa maksiminopeudesta

Kuva 12. Maksiminopeuden ilmaisin.

Näyttää pyörätuolille asetetun maksiminopeuden.

2.5.2 Ajoprofiili
Pyörätuoliin voidaan ohjelmoida useita ajoprofiileja erityisiä
käyttötarkoituksia varten. Tällöin ilmaisimen LED-merkkivalot
näyttävätkin valitun ajoprofiilin. Ajoprofiileja voi olla enintään viisi.

HUOMAA!
Nopeuden ilmaisinta käytetään myös
vikailmaisimena

Maksiminopeuden tai ajoprofiilin ilmaisin toimii myös pyörätuolin elektro-
niikan vikailmaisimena. Lisätietoja on kohdassa .
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R-net LED Ohjaussauvan paneeli, R-net LED -ohjauspaneeli

2.6 Istuintoimintojen kuvake

Kuva 13. Istuintoimintojen kuvake.

Joissakin istuimissa sähkötoimista istuimen nostoa, istuimen kulmaa,
selkänojan kulmaa ja säärituen kulmaa ohjataan ohjauspaneelin
ohjaussauvalla. Tällöin aktivoidut istuintoiminnot näytetään
ohjauspaneelissa istuintoimintojen kuvakkeessa.
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