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Introduksjon
Denne brukerhåndboken beskriver funksjonene til R-net LED sitt
kontrollpanel, og er ment som et tillegg til brukerhåndboken for den
elektriske rullestolen.

Det er viktig at du leser og følger instruksjonene og advarslene i alle
håndbøkene som leveres med den elektriske rullestolen og dens
tilbehør. Feil bruk kan forårsake skader på både brukeren og
rullestolen. Du bør lese all informasjonen nøye for å redusere
risikoen for skader, spesielt sikkerhetsinstruksjonene og
advarselstekstene.

Det er også svært viktig at du bruker nok tid til å gjøre deg kjent
med de ulike knappene, funksjonene og styrekontrollene, de ulike
justeringsmulighetene på setet osv. på rullestolen og annet tilbehør
før du tar den i bruk.

All informasjon, alle bilder, illustrasjoner og spesifikasjoner er basert
på produktinformasjonen som var tilgjengelig da denne
bruksanvisningen ble laget. Bilder og illustrasjoner som brukes i
denne bruksanvisningen, er eksempler og ikke nødvendigvis
nøyaktige avbildninger av de ulike delene.

Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten å opplyse
om dette på forhånd.
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R-net LED Advarsler

1 Advarsler

ADVARSEL!

Værforhold

Beskytt rullestolen mot enhver form for fuktighet, inkludert regn, snø, søle
eller sprut.

Hvis det er sprekker eller flenger i dekslene eller styrespakmansjetten, må
de umiddelbart skiftes ut. Hvis du ikke gjør det, kan det komme fuktighet inn
i elektronikken og dette kan forårsake personskader eller materielle skader,
inkludert brann.
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R-net LED Styrespakpanel, R-net LED-kontrollpanel

2 Styrespakpanel, R-net LED-kontrollpanel
2.1 Generelt

Billede 1. Kontrollpanel.

Kontrollpanelet består av en styrespak og funksjonsknapper.
Ladeuttaket sitter foran på panelet.

Rullestolen kan også utstyres med et setekontrollpanel i tillegg til
kontrollpanelet.
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2.2 Ladeuttak

Billede 2. Ladeuttak.

Dette uttaket må kun brukes til å lade eller låse rullestolen. Du må
ikke koble programmeringskabler av noe slag til dette uttaket. Du
må ikke bruke uttaket som strømforsyning til andre elektriske
apparater. Hvis du kobler til andre elektriske apparater, kan dette
skade styresystemet eller påvirke rullestolens EMC-ytelse.

FORSIKTIG!
Du må kun bruke den medfølgende
batteriladeren

Rullestolens garanti gjelder ikke hvis annet utstyr enn batteriladeren som
hører til rullestolen eller låsenøkkelen, kobles til kontrollpanelets ladeuttak.

2.3 Funksjonsknapper
Kontrollpanelet har totalt 9 funksjonsknapper og en styrespak.
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R-net LED Styrespakpanel, R-net LED-kontrollpanel

2.3.1 Av/på-knapp

Billede 3. Av/på-knapp.

Av/på-knappen slår på strømmen til styresystemets elektronikk, som
i sin tur gir strøm til rullestolens motorer.

2.3.2 Horn-knapp

Billede 4. Horn-knapp.

Når du trykker på denne knappen, lyder hornet.

2.3.3 Knapp og LED for justering av hastighet
eller innstilling av kjøreprofil

Billede 5. Knapp og LED for maksimal hastighet eller
innstilling av kjøreprofilen.

Denne knappen reduserer eller øker vanligvis rullestolens maksimale
hastighet. Knappen kan også brukes til å stille inn kjøreprofilen.
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R-net LED Styrespakpanel, R-net LED-kontrollpanel

2.3.4 Modusknapp

Billede 6. Modusknapp.

Med modusknappen kan brukeren navigere gjennom de
tilgjengelige driftsmodusene for styresystemet. Hvilke moduser som
er tilgjengelige, avhenger av programmeringen av styresystemet samt
utvalget av hjelpeutgangsenheter som er koblet til styresystemet.

2.3.5 Varselblinklysknapp

Billede 7. Varselblinklysknapp og LED.

Bare tilgjengelig hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen slår rullestolens varselblinklys på eller av.
Varselblinklysene brukes når rullestolen utgjør en hindring for andre.
Trykk på knappen for å slå på varselblinklysene, og trykk én gang til
for å slå dem av. Når de er aktivert, vil LED-varsellampen blinke
sammen med varselblinklysene på rullestolen.

2.3.6 Lysknapp

Billede 8. Lysknapp og LED.

Bare tilgjengelig hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen slår rullestolens lys på eller av. Trykk på knappen for
å slå på lysene, og trykk én gang til for å slå dem av. Når lysene er på,
lyser LED-lampen.
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R-net LED Styrespakpanel, R-net LED-kontrollpanel

2.3.7 Knapp for venstre blinklys

Billede 9. Knapp og LED for venstre blinklys.

Bare tilgjengelig hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen slår rullestolens venstre blinklys på eller av. Trykk på
knappen for å slå på blinklyset, og trykk én gang til for å slå det av.
Når det er aktivert, vil LED-lampen for venstre blinklys blinke
sammen med blinklyset på rullestolen.

2.3.8 Knapp for høyre blinklys

Billede 10. Knapp og LED for høyre blinklys.

Bare tilgjengelig hvis rullestolen er utstyrt med lys.

Denne knappen slår rullestolens høyre blinklys på eller av. Trykk på
knappen for å slå på blinklyset, og trykk én gang til for å slå det av.
Når det er aktivert, vil LED-lampen for høyre blinklys blinke
sammen med blinklyset på rullestolen.
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R-net LED Styrespakpanel, R-net LED-kontrollpanel

2.4 Batterispenningsindikator

Displayet viser batteristatusen (fra
venstre til høyre):

Rødt, gult og grønt Fulladet

Rødt og gult Halvladet

Rødt Lad batteriene

Billede 11. Batterispenningsindikator.

Batterispenningsindikatoren viser ikke nøyaktig hvor mye strøm det
er igjen i batteriet, men gir en omtrentlig indikasjon slik at du kan
unngå unødvendige stopp grunnet utladede batterier.

Indikatoren viser en mer presis verdi ca. 1 minutt etter at du har
sluttet å kjøre og ikke lenger bruker noen elektriske funksjoner.

FORSIKTIG!
Spenningsindikatoren brukes også som
feilindikator

Batterispenningsindikatoren fungerer også som feilindikator for rullestolens
elektronikk. Se for mer informasjon.
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2.5 Indikator for maksimal hastighet
2.5.1 Hastighet

1–2 LED-lamper
viser lav hastighet

3–4 LED-lamper
viser middels hastighet

5 LED-lamper
viser maksimal hastighet

Billede 12. Indikator for maksimal hastighet.

Angir maksimal hastighet som er innstilt for rullestolen.

2.5.2 Kjøreprofil
I spesielle tilfeller kan rullestolen programmeres med mer enn én
kjøreprofil. LED-indikatorene vil da i stedet vise den valgte
kjøreprofilen. Rullestolen kan ha opptil 5 kjøreprofiler.

FORSIKTIG!
Hastighetsindikatoren brukes også som
feilindikator

Indikatoren for maksimal hastighet eller kjøreprofil fungerer også som
feilindikator for rullestolens elektronikk. Se for mer informasjon.
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R-net LED Styrespakpanel, R-net LED-kontrollpanel

2.6 Seteindikator

Billede 13. Seteindikator.

På noen seter betjenes de elektriske funksjonene for seteløfter,
setevinkel, ryggstøttevinkel og benstøttevinkel av styrespaken på
kontrollpanelet. Den aktive setefunksjonen vil da vises på
kontrollpanelets seteindikator.
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R-net LED ConnectMe

3 ConnectMe
3.1 Viktig informasjon

FORSIKTIG!

Systemdata

ConnectMe kan registrere systemdata og, hvis aktivert, overføre data i
bestemte tilfeller, inkludert GPS-posisjon. Denne informasjonen gjør det f.
eks. lettere å feilsøke rullestolens systemer og hele tiden forbedre
rullestolens sikkerhet. Permobil kan bruke informasjonen og dele den med
andre:
• med samtykke fra rullestoleieren eller hans eller hennes personlige

representant
• til formål som angår sikkerhetsutvikling eller feilsøking
• for å svare på rettslige henvendelser fra myndighetsorganer
• for bruk i rettslige tvister som involverer Permobil, deres samarbeidspart-

nere eller salgs-/serviceorganisasjon
• slik det ellers kreves eller tillates etter lov

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan Permobil kan bruke
personopplysningene dine, kan du se personvernerklæringen på
https://privacy.permobil.com/
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R-net LED ConnectMe

ADVARSEL!

Flymodus

ConnectMe-enheten inneholder en radiosender. I enkelte områder er det
ikke tillatt med radiosendinger, og ConnectMe må da settes i flymodus, se
3.2 Flymodus. Eksempler på slike områder kan, men er ikke begrenset til å,
være:
• Områder med potensielt eksplosive atmosfærer, slik som bensinstasjo-

ner, under dekk på båter, på anlegg for overføring eller lagring av
drivstoff eller kjemikalier, i områder der luften inneholder kjemikalier
eller partikler, slik som korn, støv eller metallpulver.

• Områder hvor radiotaushet påkreves, slik som sykehus, klinikker eller
helse- og omsorgsbygninger, for å unngå mulig interferens med følsomt
medisinsk utstyr.

• Flyplasser eller på fly der du blir instruert om å gjøre dette av flyplass-
eller flykabinpersonell.

• Sprengningsområder eller områder der det er satt opp skilt som
anmoder om at «toveis radioer» eller «elektroniske enheter» må slås av
for å unngå å forstyrre sprengninger.

Du er ansvarlig for å følge med på hvor det er tillatt og ikke tillatt med
radiosignaler.
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R-net LED ConnectMe

3.2 Flymodus
ConnectMe inneholder en radiosender. I enkelte områder er
radiosendere ikke tillatt, og ConnectMe må da settes i flymodus.

3.2.1 Aktivere flymodus
1. Slå den elektriske rullestolen PÅ.

Billede 14. Ulike måter å få tilgang til moduser på.

2. Gå til setemodus ved å bruke modusknappen på styrespaken eller
Omni-skjermen. Hvis kontrollpanelet ikke har en modusknapp,
bruker du venstre vippebryter til å velge modus. En bryter som
kobles til 1/8”-monokontaktporten på styrespaken eller Omni-
skjermen, kan også brukes til å velge modus.

3. Hvis kontrollpanelet er en Omni som er programmert for
bryterbaserte driverkontroller, fortsetter du fra trinn 6.
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R-net LED ConnectMe

Billede 15. Trykk og hold til venstre i 15 sekunder.

4. Trykk og hold inndataenheten til venstre i 15 sekunder. Du vil
høre et pipesignal.
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R-net LED ConnectMe

Billede 16. Flymodus er på.

5. Meldingen «Flighy Mode ON» vises på skjermen, og
sendermodemet for ConnectMe er av. Meldingen vises på
skjermen så lenge flymodusen er aktiv. Rullestolen vil imidlertid
fungere som normalt.

6. Fortsett herfra for en Omni som er programmert for
bryterbaserte driverkontroller. Bla gjennom setemenyene til M6
vises og stolbildet vises med gule piler.
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R-net LED ConnectMe

Billede 17. Gi og hold en foroverkommando i 5
sekunder.

7. Trykk og hold inndataenheten forover, eller gi og hold en
tilsvarende kommando, i 5 sekunder.

24



R-net LED ConnectMe

Billede 18. Flymodus er på.

8. Den gule pilen forsvinner, meldingen «Flight Mode ON» vises
på skjermen og sendermodemet for ConnectMe er av.
Meldingen vises på skjermen så lenge flymodusen er aktiv.
Rullestolen vil imidlertid fungere som normalt.

3.2.2 Deaktivere flymodus
1. Slå den elektriske rullestolen PÅ.

ICS
Airplane mode ON

201E
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R-net LED ConnectMe

Billede 19. Ulike måter å få tilgang til moduser på.

2. Gå til setemodus ved å bruke modusknappen på styrespaken eller
Omni-skjermen. Hvis kontrollpanelet ikke har en modusknapp,
bruker du venstre vippebryter til å velge modus. En bryter som
kobles til 1/8”-monokontaktporten på styrespaken eller Omni-
skjermen, kan også brukes til å velge modus.

3. Hvis kontrollpanelet er en Omni som er programmert for
bryterbaserte driverkontroller, fortsetter du fra trinn 6.
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R-net LED ConnectMe

Billede 20. Trykk og hold til venstre i 15 sekunder.

4. Trykk og hold inndataenheten til venstre i 15 sekunder. Du vil
høre et pipesignal.
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R-net LED ConnectMe

Billede 21. Flymodus er av.

5. Meldingen «Flight Mode ON» forsvinner og viser at flymodus er
AV. ConnectMe er nå fullt funksjonell igjen.

6. Fortsett herfra for en Omni som er programmert for
bryterbaserte driverkontroller. Bla gjennom setemenyene til M6
vises.

28



R-net LED ConnectMe

Billede 22. Gi og hold en foroverkommando i 5
sekunder. Flymodus er av.

7. Trykk og hold inndataenheten forover, eller gi og hold en
tilsvarende kommando, i 5 sekunder. Gule piler vises for å angi at
sendermodemet for ConnectMe er på igjen og at flymodus er
AV.

3.3 Slå ConnectMe helt av
ConnectMe har strøm så lenge batteriet i rullestolen er koblet til
elektronikken. For å slå ConnectMe helt av, må hovedsikringen
settes i «Av»-posisjonen.

3.4 EU-samsvarserklæring
Permobil erklærer herved at radioutstyrtypen ConnectMe er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
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R-net LED ConnectMe

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
https://legal.permobil.com/declaration-of-conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Markedsgodkjenning

Sertifiseringer

Bluetooth: Erklært Bluetooth Smart-produkt
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R-net LED ConnectMe

3.6 Produktgodkjenning

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

Se baksiden av enheten for de spesifikke FCC-ID-ene

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

Se baksiden av enheten for de spesifikke IC-ID-ene
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