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Introductie
Deze gebruikershandleiding behandelt de functies van uw R-net
LED bedieningspaneel en is bedoeld als uitbreiding van de
gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel.

Lees alle instructies en waarschuwingen in de meegeleverde
handleidingen voor uw elektrische rolstoel en accessoires door en
volg deze op. Onjuist gebruik kan tot letsel van de gebruiker en
beschadiging van de rolstoel leiden. Om deze risico's te beperken,
dient u alle meegeleverde documentatie aandachtig door te lezen, in
het bijzonder de veiligheidsinstructies en de waarschuwingsteksten.

Het is van het grootste belang dat u ruimschoots de tijd neemt uzelf
bekend te maken met de verschillende toetsen, functies en
bedieningen en de verschillende aanpassingen voor de zitting, enz.
van uw rolstoel en bijbehorende accessoires voor u deze in gebruik
neemt.

Alle informatie, afbeeldingen, illustraties en specificaties zijn
gebaseerd op de beschikbare productinformatie ten tijde van het
maken van deze bedieningshandleiding. De gebruikte afbeeldingen
en illustraties in deze bedieningsinstructies zijn representatieve
voorbeelden en zijn niet bedoeld als exacte weergave van de
betreffende onderdelen.



Wij behouden ons het recht voor het product zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
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R-net LED Waarschuwingen

1 Waarschuwingen

WAARSCHUWING!

Omgevingsomstandigheden

Bescherm de rolstoel tegen blootstelling aan elke vorm van vocht, inclusief
regen, sneeuw, modder of spray.

Als afdekkingen van de joystickmof barsten of scheuren vertonen, moeten
ze onmiddellijk worden vervangen. Als u dit niet doet, kan er vocht in de
elektronica terecht komen en persoonlijk letsel of beschadiging van
eigendommen veroorzaken, inclusief brand.
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R-net LED Waarschuwingen
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2 Joystick-paneel, R-net LED-
bedieningspaneel

2.1 Algemeen

afb. 1. Bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel bestaat uit een joystick en functietoetsen. Aan
de voorzijde van het bedieningspaneel bevindt zich het laadcontact.

De rolstoel kan naast het bedieningspaneel ook zijn uitgerust met
een zittingbedieningspaneel.
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2.2 Laadcontact

afb. 2. Laadcontact.

Deze aansluiting mag alleen worden gebruikt om de rolstoel op te
laden of te vergrendelen. Sluit geen enkele andere kabel voor
programmering aan op deze aansluiting. Gebruik de aansluiting niet
voor stroomtoevoer aan andere elektrische apparatuur. Aansluiting
van andere elektrische apparaten kan het besturingssysteem
beschadigen of de EMC-prestaties (elektromagnetische
compatibiliteit) van de rolstoel beïnvloeden.

VOORZICHTIGHEID!

Gebruik alleen de meegeleverde acculader

De garantie van de rolstoel vervalt als er enig ander apparaat dan een met
de rolstoel meegeleverde acculader of vergrendelingssleutel wordt
verbonden via het laadcontact van het bedieningspaneel.

2.3 Functietoetsen
Het bedieningspaneel heeft in totaal 9 functietoetsen en een joystick.
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2.3.1 Aan/uit-knop

afb. 3. Aan/uit-knop.

De Aan/Uit-toets schakelt de stroom in voor de elektronica van het
besturingssysteem, die vervolgens de rolstoelmotoren weer van
stroom voorziet.

2.3.2 De toets Claxon

afb. 4. De toets Claxon.

Als u op deze toets duwt, gaat de claxon af.

2.3.3 Toets en LED voor aanpassing van de
snelheid of instelling van het rijprofiel

afb. 5. Toets en LED voor maximumsnelheid of instelling
van het rijprofiel.

Deze toets verhoogt of verlaagt meestal de maximale snelheid van de
rolstoel. Daarnaast kan de toets worden gebruikt om het rijprofiel in
te stellen.
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2.3.4 De toets Mode

afb. 6. De toets Mode.

De toets Mode stelt de gebruiker in staat door de bedieningsmodi te
navigeren die beschikbaar zijn voor het besturingssysteem. Welke
modi beschikbaar zijn, hangt af van de programmering van het
besturingssysteem en van het bereik van auxiliary output-apparaten
die op het besturingssysteem zijn aangesloten.

2.3.5 Alarmtoets

afb. 7. Alarmtoets en LED.

Alleen beschikbaar als de rolstoel is voorzien van verlichting.

Deze toets schakelt de alarmlichten van de rolstoel in of uit. De
alarmlichten worden gebruikt wanneer de rolstoel een obstakel
vormt voor anderen. Druk op de toets om de alarmlichten in te
schakelen en druk opnieuw op de toets om ze uit te schakelen.
Indien geactiveerd zal de alarm-LED gelijktijdig knipperen met de
alarmlichten op de rolstoel.

2.3.6 Verlichtingstoets

afb. 8. Verlichtingstoets en LED.

Alleen beschikbaar als de rolstoel is voorzien van verlichting.

Deze toets schakelt de verlichting van de rolstoel in of uit. Druk op
de toets om de verlichting in te schakelen en druk opnieuw op de
toets om deze uit te schakelen. Indien ingeschakeld, wordt de
verlichtings-LED verlicht.
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2.3.7 Toets voor richtingaanwijzer links

afb. 9. Toets voor richtingaanwijzer links en LED

Alleen beschikbaar als de rolstoel is voorzien van verlichting.

Deze toets schakelt de linker richtingaanwijzer van de rolstoel in of
uit. Druk op de toets om de richtingaanwijzer in te schakelen en
druk opnieuw op de toets om deze uit te schakelen. Indien
geactiveerd zal de LED voor de linker richtingaanwijzer gelijktijdig
knipperen met de richtingaanwijzer op de rolstoel.

2.3.8 Toets voor richtingaanwijzer rechts

afb. 10. Toets voor richtingaanwijzer rechts en LED

Alleen beschikbaar als de rolstoel is voorzien van verlichting.

Deze toets schakelt de rechter richtingaanwijzer van de rolstoel in of
uit. Druk op de toets om de richtingaanwijzer in te schakelen en
druk opnieuw op de toets om deze uit te schakelen. Indien
geactiveerd zal de LED voor de rechter richtingaanwijzer gelijktijdig
knipperen met de richtingaanwijzer op de rolstoel.
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2.4 Indicator voor accuspanning

Het display geeft de status van de accu
weer (van links naar rechts):

Rood, geel en groen Volgeladen

Rood en geel Halfvol geladen

Rood Laad de accu’s op

afb. 11. Indicator voor accuspanning.

De indicator voor de accuspanning toont niet nauwkeurig hoeveel
lading resteert in de accu, maar geeft een ruwe indruk om te
voorkomen dat u onnodig stilstaat door lege accu's.

De indicator toont ongeveer 1 minuut nadat u met rijden bent
gestopt en geen elektrische functies meer gebruikt een nauwkeuriger
waarde.

VOORZICHTIGHEID!
Spanningsindicator wordt ook gebruikt als
storingsindicator

De accuspanningsindicator functioneert ook als een storingsindicator voor
de rolstoelelektronica. Raadpleeg voor nadere informatie.
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2.5 Indicator voor maximale snelheid
2.5.1 Snelheid

1 - 2 LED’s
geeft lage snelheid aan

3 - 4 LED’s
geeft gemiddelde snelheid aan

5 LED’s
geeft maximale snelheid aan

afb. 12. Indicator voor maximale snelheid.

Geeft de ingestelde maximale snelheid voor de rolstoel aan.

2.5.2 Rijprofiel
Voor speciale toepassingen kan de rolstoel worden geprogrammeerd
met meer dan een rijprofiel. In dat geval tonen de LED’s van de
indicator het geselecteerde rijprofiel. Er kan uit maximaal 5
rijprofielen worden gekozen.

VOORZICHTIGHEID!
Snelheidsindicator wordt ook gebruikt als een
storingsindicator

De indicator voor de maximale snelheid of voor het rijprofiel functioneert
ook als een storingsindicator voor de rolstoelelektronica. Raadpleeg voor
nadere informatie.
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R-net LED Joystick-paneel, R-net LED-bedieningspaneel

2.6 Zittingindicator

afb. 13. Zittingindicator.

Op bepaalde stoelen worden de elektrische stoellift, zithoek,
rugleuninghoek en beensteunhoek bediend met de joystick op het
bedieningspaneel. In dit geval wordt de actieve zitfunctie
weergegeven op de zittingindicator van het bedieningspaneel.
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R-net LED ConnectMe

3 ConnectMe
3.1 Belangrijke informatie

VOORZICHTIGHEID!

Systeemgegevens

ConnectMe kan systeemgegevens vastleggen en kan, indien geactiveerd,
in bepaalde omstandigheden bepaalde gegevens verzenden, inclusief
GPS-locatie. Deze informatie helpt bijvoorbeeld bij het diagnosticeren van
rolstoelsystemen en bij de constante verbetering van rolstoelveiligheid.
Permobil kan deze informatie openen en deze delen met anderen:
• met instemming van de rolstoeleigenaar of zijn of haar persoonlijke

vertegenwoordiger;
• voor veiligheidsonderzoek of rolstoeldiagnose-doeleinden;
• als reactie op een officieel verzoek door rechtshandhaving of andere

overheidsinstantie;
• voor gebruik in geschillenbeslechting waarbij Permobil, haar dochter-

ondernemingen of verkoop/service-organisatie betrokken is; en
• als dit anderszins vereist of toegestaan is door de wetgeving.

Raadpleeg voor aanvullende informatie over hoe Permobil uw gegevens
mogelijk gebruikt, de privacyverklaring op
https://privacy.permobil.com/
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R-net LED ConnectMe

WAARSCHUWING!

Vliegtuigmodus

Het ConnectMe-apparaat bevat een radiozender. In bepaalde gebieden
is radiotransmissie niet toegestaan en ConnectMe moet hier in de
vliegtuigmodus gezet worden, zie 3.2 Vliegtuigmodus. Voorbeelden van
deze gebieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• Gebieden met potentieel explosieve omgeving, zoals tankgebieden,

onderdeks op schepen, brandstofoverdracht of overdracht van chemi-
sche stoffen of opslagfaciliteiten ervan, gebieden waar de lucht
chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korrels, stof of
metaalpoeders.

• Gebieden waar radiostilte verzocht wordt, zoals ziekenhuizen,
klinieken of gezondheidszorginstellingen, om mogelijke interferentie
met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

• Luchthavens of in vliegtuigen, waar u door luchthaven- of luchtvaart-
maatschappijpersoneel verzocht wordt dit te doen.

• Gebieden waar springstoffen worden gebruikt of in gebieden met
mededelingen die verzoeken 'tweewegsradio's' en 'elektronische
apparatuur' uit te schakelen om interferentie met ontploffingsoperaties
te voorkomen.

U bent ervoor verantwoordelijk om erop te letten waar radiotransmissie
toegestaan is en waar niet.
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R-net LED ConnectMe

3.2 Vliegtuigmodus
ConnectMe bevat een radiozender. In bepaalde gebieden is
radiotransmissie niet toegestaan en moet ConnectMe in de
vliegtuigmodus worden gezet.

3.2.1 Vliegtuigmodus activeren
1. Schakel de elektrische rolstoel in.

afb. 14. Verschillende manieren om modi te openen.

2. Ga met behulp van de knop Mode op de joystick of het scherm
Omni naar de zitmodus. Als het bedieningspaneel niet beschikt
over een knop Mode, gebruik dan de linkerpeddelschakelaar
voor modusselectie. U kunt ook een schakelaar voor
modusselectie aansluiten op de 1/8” aansluitpoort van de joystick
of het Omni-beeldscherm.

3. Als het bedieningspaneel een Omni is, geprogrammeerd voor
gewisselde gebruikersbesturing, gaat u door met stap 6.
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R-net LED ConnectMe

afb. 15. Houd 15 seconden links ingedrukt.

4. Houd het invoerapparaat 15 seconden links ingedrukt. Er zal een
pieptoon klinken.
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R-net LED ConnectMe

afb. 16. Vliegtuigmodus is ingeschakeld.

5. Het bericht “Flight Mode ON” (Vliegtuigmodus aan) verschijnt
op het scherm en het zendmodem van ConnectMe is uit. Het
bericht blijft op het scherm staan zolang de vliegtuigmodus actief
is. De rolstoel zal echter normaal functioneren.

6. Ga verder vanaf hier als het bedieningspaneel een Omni is,
geprogrammeerd voor gewisselde gebruikersbesturing. Blader
door de zitmenu's tot M6 wordt weergegeven en de stoel wordt
afgebeeld met gele pijlen.
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R-net LED ConnectMe

afb. 17. Geef de opdracht Vooruit en houd de knop 5
seconden ingedrukt.

7. Duw en houd het invoerapparaat vooruit gedrukt, of geef een
vergelijkbare opdracht en houd 5 seconden ingedrukt.
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R-net LED ConnectMe

afb. 18. Vliegtuigmodus is ingeschakeld.

8. De gele pijlen worden niet meer weergegeven, het bericht
“Flight Mode ON” (Vliegtuigmodus aan) wordt weergegeven
op het scherm en het verzendende modem van ConnectMe is
uitgeschakeld. Het bericht blijft op het scherm staan zolang de
vliegtuigmodus actief is. De rolstoel zal echter normaal
functioneren.

3.2.2 De vliegtuigmodus deactiveren
1. Schakel de elektrische rolstoel in.

ICS
Airplane mode ON

201E
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R-net LED ConnectMe

afb. 19. Verschillende manieren om modi te openen.

2. Ga met behulp van de knop Mode op de joystick of het scherm
Omni naar de zitmodus. Als het bedieningspaneel niet beschikt
over een knop Mode, gebruik dan de linkerpeddelschakelaar
voor modusselectie. U kunt ook een schakelaar voor
modusselectie aansluiten op de 1/8” aansluitpoort van de joystick
of het Omni-beeldscherm.

3. Als het bedieningspaneel een Omni is, geprogrammeerd voor
gewisselde gebruikersbesturing, gaat u door met stap 6.
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R-net LED ConnectMe

afb. 20. Houd 15 seconden links ingedrukt.

4. Houd het invoerapparaat 15 seconden links ingedrukt. Er zal een
pieptoon klinken.
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R-net LED ConnectMe

afb. 21. Vliegtuigmodus is uitgeschakeld.

5. De melding ”Flight Mode ON” (Vliegtuigmodus aan) verdwijnt
om aan te geven dat de vliegtuigmodus UIT is. ConnectMe is nu
weer volledig in bedrijf.

6. Ga verder vanaf hier als het bedieningspaneel een Omni is,
geprogrammeerd voor gewisselde gebruikersbesturing. Blader
door de zitmenu's tot M6 wordt weergegeven.
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R-net LED ConnectMe

afb. 22. Geef de opdracht Vooruit en houd de knop 5
seconden ingedrukt. Vliegtuigmodus is uitgeschakeld.

7. Duw en houd het invoerapparaat vooruit gedrukt, of geef een
vergelijkbare opdracht en houd 5 seconden ingedrukt. Er
verschijnen gele pijlen om aan te geven dat het zendmodem van
ConnectMe weer ingeschakeld is en de vliegtuigmodus uit is.

3.3 ConnectMe volledig uitschakelen
ConnectMe wordt gevoed zolang als de accu in de rolstoel
aangesloten is op zijn elektronica. Om ConnectMe volledig uit te
schakelen, moet de hoofdzekering in de stand “Uit” staan.
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R-net LED ConnectMe

3.4 EU-verklaring van
overeenstemming

Permobil verklaart hierbij dat het type radioapparatuur ConnectMe
in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is
beschikbaar op het volgende internetadres:
https://legal.permobil.com/declaration-of-conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Marktgoedkeuring

Certificaten

Bluetooth: Verklaard als Bluetooth slim product
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R-net LED ConnectMe

3.6 Productgoedkeuring

ConnectMe voldoet aan de vereisten van de volgende normen:

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

Zie de achterzijde van het apparaat voor de specifieke
FCC ID's

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

Zie de achterzijde van het apparaat voor de specifieke
IC ID's
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