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Johdanto
Tämä käyttöopas sisältää tietoja R-net LCD (CJSM2) ohjauspaneelin
toiminnoista ja on tarkoitettu täydentämään sähköpyörätuolin
käyttöohjetta.

Noudata kaikkia sähköpyörätuolin ja siihen liittyvien varusteiden
käyttöohjeissa annettuja ohjeita ja varoituksia. Ohjeiden vastainen
käyttö voi aiheuttaa vahinkoa sekä pyörätuolille että sen käyttäjälle.
Voit vähentää näitä riskejä lukemalla huolellisesti kaikki mukana
toimitetut asiakirjat ja erityisesti turvallisuusohjeet ja varoitukset.

On myös äärimmäisen tärkeää, että käytät riittävästi aikaa
tutustuaksesi eri painikkeisiin, toimintoihin ja ohjauslaitteisiin, kuten
pyörätuolin ja sen istuimen säätömahdollisuuksiin yms., ennen kuin
alat käyttää sitä.

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 LCD (CJSM2) 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 LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2 R-net LCD-ohjauspaneeli

Kuva 1. Ohjauspaneelin yleiskatsaus.

A. Varoitusvilkut ja istuimen nosto
B. Valot ja selkänojan kallistus
C. Näyttö
D. Vasen suuntavilkku ja säärituen kallistus
E. Oikea suuntavilkku ja istuimen kallistus
F. Tilapainike
G. Profiilipainike
H. Päävirta päälle ja pois päältä ja tilan tai

profiilin valintapainike
I. Maksiminopeuden vipukytkin, lisäys ja

vähennys
J. Ohjaussauva
K. Äänimerkkipainike
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin perustoiminnot näkyvät käyttöohjeen edellisellä
sivulla esitetyssä yleiskuvassa. Kaikilla painikkeilla, kytkimillä ja
ohjaussauvalla voi olla myös muita toimintoja.

Latausliitäntä sijaitsee ohjauspaneelin etuosassa. Kuva 2 Latausliitäntä

Kaksi pistokeliitäntää sijaitsee ohjauspaneelin rungossa. Toinen
liitäntä on tarkoitettu ulkoista virtakytkintä varten ja toinen ulkoista
profiilikytkintä varten. Kuva 13 Liitännät.

Pyörätuolissa voi lisäksi olla ylimääräinen istuimen ohjauspaneeli
tavallisen ohjauspaneelin lisäksi.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.1 Latausliitäntä

Kuva 2. Latausliitäntä

Tätä liitäntää saa käyttää vain pyörätuolin lataamiseen tai
lukitsemiseen. Älä kytke tähän liitäntään minkäänlaista
ohjelmointikaapelia. Tätä liitäntää ei tule käyttää minkään muun
sähkölaitteen virtalähteenä. 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.

2.2 Painikkeet ja vipukytkimet
Ohjauspaneelissa on yhteensä seitsemän painiketta ja kaksi
vipukytkintä.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.2.1 Virta-, tila- ja profiilivipukytkin

Kuva 3. Virta-, tila- ja profiilivipukytkin.

Vipukytkimellä kytketään ohjausjärjestelmä päälle ja pois päältä.

Kytke virta päälle painamalla vipukytkintä eteenpäin ja kytke virta
pois päältä vetämällä vipukytkintä taaksepäin.

Vipukytkimellä voi myös selata käytettävissä olevia profiileja ja tiloja.
Selaa käytettävissä olevia profiileja ja tiloja painamalla vipukytkintä
eteenpäin.

Kuva 4. Virta-, tila- ja profiilivipukytkimen aikaisempi
versio.

Jos ohjauspaneelissa on kytkimen aikaisempi versio, katso kuva 4,
noudata alla mainittuja ohjeita.

Kytke virta päälle tai pois päältä vetämällä vipukytkintä taaksepäin.

Vipukytkimellä voi myös selata käytettävissä olevia profiileja ja tiloja.
Selaa käytettävissä olevia profiileja ja tiloja painamalla vipukytkintä
eteenpäin.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.2.2 Maksiminopeuden vipukytkin

Kuva 5. Maksiminopeuden vipukytkin, lisäys ja
vähennys.

Vipukytkimestä lisätään tai vähennetään pyörätuolin
maksiminopeutta. Nykyisen asetuksen näkee näytön
maksiminopeusnäytöstä. Voit suurentaa asetusta painamalla
vipukytkintä eteenpäin ja pienentää vetämällä vipukytkintä
taaksepäin.

2.2.3 Äänimerkkipainike

Kuva 6. Äänimerkkipainike.

Kun tätä painiketta painetaan, pyörätuolin äänitorvi soi.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.2.4 Tilapainike

Kuva 7. Tilapainike.

Tilapainikkeen avulla käyttäjä voi siirtyä pyörätuolin
ohjausjärjestelmän toimintatilojen välillä. Käytettävissä olevat tilat
määräytyvät ohjelmoinnin ja ohjausjärjestelmään liitettyjen
lisävarusteiden mukaan.

2.2.5 Profiilipainike

Kuva 8. Profiilipainike.

Profiilipainikkeen avulla käyttäjä voi siirtyä pyörätuolin
ohjausjärjestelmän profiilien välillä. Käytettävissä olevien profiilien
lukumäärä määräytyy ohjausjärjestelmän ohjelmoinnin mukaan.

2.2.6 Toimintopainikkeet
Näytön vasemmalla ja oikealla puolella on neljä toimintopainiketta.
Näytön symbolit näyttävät toiminnon.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.2.6.1 Varoitusvilkut ja istuimen nosto

Kuva 9. Varoitusvilkkujen ja istuimen noston
toimintopainike ja näytön symbolit.

Tämä painike ohjaa pyörätuolin varoitusvilkkuja, jos pyörätuolissa
on valot, ja istuimen nostoa, jos tämä toiminto on ohjelmoitu
ohjauspaneeliin.

Varoitusvilkkuja käytetään, kun pyörätuoli on sellaisessa paikassa, että
se muodostaa esteen muille kulkijoille. Kun varoitusvilkut ovat
päällä, näytöllä oleva symboli vilkkuu samassa tahdissa
varoitusvilkkujen kanssa.

Varoitusvilkut kytketään päälle ja pois päältä seuraavasti.
1. Kytke varoitusvilkut päälle painamalla painiketta.
2. Kytke varoitusvilkut pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

Istuimen nostoa hallitaan seuraavasti.
1. Nosta istuin haluamaasi asentoon pitämällä painiketta painettuna.
2. Pidä painiketta uudelleen painettuna laskeaksesi istuimen

haluamaasi asentoon.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.2.6.2 Valot ja selkänojan kallistus

Kuva 10. Valojen ja selkänojan kallistuksen
toimintopainike ja näytön symbolit.

Tämä painike ohjaa etu- ja takavaloja, jos pyörätuolissa on valot, ja
selkänojan kallistusta, jos tämä toiminto on ohjelmoitu
ohjauspaneeliin.

Kun valot ovat päällä, näytössä näkyy symboli.

Valot kytketään päälle ja pois päältä seuraavasti.
1. Kytke etu- ja takavalot päälle painamalla painiketta.
2. Paina painiketta uudelleen sammuttaaksesi etu- ja takavalot.

Selkänojan kallistusta hallitaan seuraavasti.
1. Kallista selkänojaa eteenpäin haluttuun asentoon pitämällä

painiketta painettuna.
2. Kallista selkänojaa taaksepäin haluttuun asentoon pitämällä

painiketta uudelleen painettuna.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.2.6.3 Vasen suuntavilkku ja säärituen kallistus

Kuva 11. Vasemman suuntavilkun ja säärituen
kallistuksen toimintopainike ja näytön symbolit.

Tämä painike ohjaa vasenta suuntavilkkua, jos pyörätuolissa on valot,
ja säärituen kallistusta, jos tämä toiminto on ohjelmoitu
ohjauspaneeliin.

Kun vasen suuntavilkku on päällä, näytöllä oleva symboli vilkkuu
synkronoidusti pyörätuolin vasemman suuntavilkun kanssa.

Vasen suuntavilkku kytketään päälle ja pois päältä seuraavasti.
1. Kytke vasen suuntavilkku päälle painamalla painiketta.
2. Kytke vasen suuntavilkku pois päältä painamalla painiketta

uudelleen.

Säärituen kallistusta hallitaan seuraavasti.
1. Kallista sääritukea eteenpäin haluttuun asentoon pitämällä

painiketta painettuna.
2. Kallista sääritukea taaksepäin haluttuun asentoon pitämällä

painiketta uudelleen painettuna.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.2.6.4 Oikea suuntavilkku ja istuimen kallistus

Kuva 12. Oikean suuntavilkun ja istuimen kallistuksen
toimintopainike ja näytön symbolit.

Tämä painike ohjaa oikeaa suuntavilkkua, jos pyörätuolissa on valot,
ja istuimen kallistusta, jos tämä toiminto on ohjelmoitu
ohjauspaneeliin.

Kun oikea suuntavilkku on päällä, näytöllä oleva symboli vilkkuu
synkronoidusti pyörätuolin oikean suuntavilkun kanssa.

Oikea suuntavilkku kytketään päälle ja pois päältä seuraavasti.
1. Kytke oikea suuntavilkku päälle painamalla painiketta.
2. Kytke oikea suuntavilkku pois päältä painamalla painiketta

uudelleen.

Näin ohjaat istuimen kallistusta.
1. Kallista istuinta eteenpäin haluttuun asentoon pitämällä painiketta

painettuna.
2. Kallista istuinta taaksepäin haluttuun asentoon pitämällä

painiketta uudelleen painettuna.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.3 Liitännät

Kuva 13. Liitännät.

Ulkoisen virtakytkimen liitännän (A) avulla käyttäjä voi kytkeä
ohjausjärjestelmän päälle tai pois päältä ulkoisen laitteen avulla, kuten
apupainikkeella.

Ulkoisen profiililiitännän (B) avulla käyttäjä voi valita profiileja
ulkoisen laitteen avulla, kuten apupainikkeella. Profiilia voidaan
vaihtaa ajon aikana painamalla painiketta.

2.4 Näyttö
Ohjausjärjestelmän tilan voi lukea näytöstä. Ohjausjärjestelmä on
kytketty päälle, kun näyttö on taustavalaistu.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.4.1 Näytön symbolit

Kuva 14. Ajonäyttö, kun valittuna on profiili 8.

R-net-ajonäytössä on yleisiä osioita, jotka ovat aina näkyvissä, sekä
osioita, jotka ovat näkyvissä vain tietyissä olosuhteissa.
A. Nopeusmittari
B. Profiilin nimi
C. Akun lataustaso
D. Kello
E. Maksiminopeusnäyttö
F. Nykyinen profiili
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.4.2 Akun lataustaso

Näytöstä näkee akun tilan (vasemmalta
oikealle):

Punainen, keltainen ja
vihreä

Täysin ladattu

Punainen ja keltainen Puoliksi ladattu

Punainen Lataa akut

Kuva 15. Akun lataustaso.

Näyttö ilmoittaa akun senhetkisen lataustason, ja sen avulla käyttäjä
saa ilmoituksen akun tilasta.
• Palaa koko ajan: kaikki on kunnossa.
• Vilkkuu hitaasti: ohjausjärjestelmä toimii oikein, mutta akku on

ladattava mahdollisimman pian.
• Vilkkuu etenevästi: pyörätuolin akkuja ladataan. Pyörätuolilla voi

ajaa vasta, kun laturi on irrotettu ja ohjausjärjestelmä on kytketty
kerran pois päältä ja takaisin päälle.

2.4.3 Maksiminopeusnäyttö

Kuva 16. Maksiminopeusnäyttö

Näytöstä näkee nykyisen maksiminopeusasetuksen.

Maksiminopeusasetusta säädetään nopeuskytkimellä.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.4.4 Nykyinen profiili

Kuva 17. Nykyinen profiili.

Profiilinumerossa kuvataan, missä profiilissa ohjausjärjestelmä toimii.
Profiilin teksti on profiilin nimi tai kuvaus, jota ohjausjärjestelmä
tällä hetkellä käyttää.

2.4.5 Huomiovalo

Kuva 18. Huomiovalo.

Kun ohjausjärjestelmässä on useampi kuin yksi suora
ohjausmenetelmä, kuten toinen ohjaussauva tai toinen apumoduuli,
pyörätuolin ohjauksesta vastaavan moduulin kohdalla näkyy
huomiovalo.

2.4.6 Nopeuden rajoitus

Kuva 19. Nopeuden rajoitus

Jos pyörätuolin nopeus on rajoitettu, esim. nostetun istuimen vuoksi,
näytössä näkyy tämä symboli. Symboli vilkkuu, jos pyörätuolilla
ajaminen on estetty.

2.4.7 Käynnistä uudelleen

Kuva 20. Uudelleenkäynnistystä vaaditaan.

Jos ohjausjärjestelmä on käynnistettävä uudelleen, esim. moduulin
uudelleenkonfiguroinnin jälkeen, tämä symboli vilkkuu.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.4.8 Ohjausjärjestelmän lämpötila

Kuva 21. Ohjausjärjestelmän lämpötila.

Tämä symboli tarkoittaa, että turvaominaisuus on aktivoitunut.
Turvaominaisuus vähentää moottoreihin syötettävää virtaa ja
sammuu automaattisesti, kun ohjausjärjestelmä on jäähtynyt. Kun
symboli tulee näkyviin, hidasta nopeutta tai pysäytä pyörätuoli. Jos
ohjausjärjestelmän lämpötila nousee edelleen, sitä voi olla tarpeen
jäähdyttää. Pyörätuolilla ei voi ajaa jäähdytyksen aikana.

2.4.9 Moottorin lämpötila

Kuva 22. Moottorin lämpötila.

Tämä symboli tarkoittaa, että turvaominaisuus on aktivoitunut.
Turvaominaisuus vähentää moottoreihin syötettävää virtaa ja
sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Symboli poistuu
näytöltä, kun järjestelmä on sammunut. Kun symboli tulee näkyviin,
hidasta nopeutta tai pysäytä pyörätuoli. Pyörätuolin kuormittumisen
välttämiseksi Permobil suosittelee ajamaan varovasti jonkin aikaa
symbolin katoamisen jälkeen. Jos symboli tulee toistuvasti näkyviin
eikä pyörätuolia ole ajettu pyörätuolin käyttöohjeen luvussa
Ajamisen rajoitukset mainituissa olosuhteissa, pyörätuolissa voi olla
jokin vika. Ota yhteyttä huoltoon.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.4.10 Tiimalasi

Kuva 23. Tiimalasi.

Tämä symboli näkyy näytössä, kun ohjausjärjestelmä on siirtymässä
toiseen tilaan. Tällainen voi olla esimerkiksi siirtyminen
ohjelmointitilaan. Symboli on animoitu eli hiekka täyttyy
tiimalasissa.

2.4.11 Hätäpysäytys

Kuva 24. Hätäpysäytys.

Jos ohjausjärjestelmä on ohjelmoitu lukittuvaa käyttölaitetta tai
käyttölaitetoimintaa varten, hätäpysäytyspainike on yleensä kytketty
ulkoiseen profiililiitäntään. Tämä symboli vilkkuu, jos
hätäpysäytyspainiketta käytetään tai se irrotetaan.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.4.12 Asetusvalikko

Kuva 25. Asetusvalikko.

Asetusvalikon kautta käyttäjä voi asettaa kellon, näytön kirkkauden,
taustavärin jne.

Avaa asetusvalikko pitämällä varoitusvilkkujen toimintopainiketta
painettuna. Jos ohjauspaneelin toimintopainikkeisiin on ohjelmoitu
istuintoiminnot, paina ensin tilapainiketta kerran tai useita kertoja,
kunnes asetuskuvake ilmestyy näkyviin. Avaa sitten asetusvalikko
pitämällä varoitusvilkkujen toimintopainiketta painettuna.

Selaa valikkoa kääntämällä ohjaussauvaa eteen ja taakse.

Ohjaussauvan kääntö oikealle avaa alavalikon, jossa on kyseisen
toiminnon vaihtoehtoja.

Poistu asennusvalikosta valitsemalla ensin valikon alaosassa kohta Exit
ja siirtämällä ohjaussauvaa sitten oikealle.

Valikon kaikki kohdat kuvaillaan seuraavilla sivuilla.

2.4.12.1 Kellonaika
Seuraavaksi esitellään aikavalikon alavalikot.

Set Time (aseta
aika)

Käyttäjä voi asettaa kellonajan.

Display Time
(näyttöaika)

Asettaa ajan esitysmuodon tai kytkee sen pois.
Vaihtoehdot ovat 12hr, 24hr ja Off (pois päältä).
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2.4.12.2 Distance (etäisyys)

Kuva 26. Etäisyyden mittaaminen.

Seuraavaksi esitellään etäisyysvalikon alavalikot.

Total Distance
(kokonaismatka)

Kokonaismatka-arvo tallennetaan virtamoduuliin.
Arvo tarkoittaa ajettua kokonaismatkaa sen
jälkeen, kun nykyinen virtamoduuli asennettiin
alustaan.

Trip Distance
(osamatka)

Kokonaismatkan arvo tallennetaan
virtamoduuliin. Se liittyy viimeisimmän
nollauksen jälkeen ajettuun kokonaismatkaan.

Display Distance
(näytä etäisyys)

Tällä valitaan ohjaussauvan moduulin näyttöön
kokonaismatka tai osamatka.

Clear Trip Distance
(nollaa osamatka)

Ohjaussauvan kääntö oikealle nollaa osamatka-
arvon.
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2.4.12.3 Taustavalo
Seuraavaksi esitellään taustavalovalikon alavalikot.

Taustavalo Määrittää näytön taustavalon. Arvo voi olla 0–100
%.

Auto Backlight
(automaattinen
taustavalo)

Ohjaussauvan moduulissa on ympäristön
valaistusta havainnoiva valoanturi, joka säätää
automaattisesti näytön kirkkautta. Valittavat
vaihtoehdot ovat Off (pois päältä) tai On (päällä).
On-asetuksella näyttö säätää kirkkautta
valoanturin lukeman mukaan. Off-asetuksella
näytön kirkkaus ei säädy ympäristön valaistustason
muuttuessa.

Backlight Time
(taustavalon aika)

Asetuksella valitaan, miten kauan taustavalo palaa
sen jälkeen, kun syöttölaitteelta ei enää tule
komentoja. Arvoksi voi valita 0–240 sekuntia.

2.4.12.4 Bluetooth
Tämä koskee ohjauspaneeleja, joissa on integroitu Bluetooth.

Ohjaussauvan kääntö oikealle avaa alavalikon Bluetooth-tilan
määrittämistä varten. Lisätietoja Bluetooth-tilasta on kohdassa
sivulla 32.

29



R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-ohjauspaneeli

2.4.12.5 IR setup (IR-asetus))
Tämä koskee ohjauspaneeleja, joissa on integroitu IR-toiminto.

Ohjaussauvan kääntö oikealle avaa alavalikon, jolla lisätään ja
poistetaan IR-koodeja. Lisätietoja IR-tilasta, katso sivulla 45.
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2.4.12.6 Programming (ohjelmointi)
Seuraavaksi esitellään kohdan ohjelmointivalikon alavalikot.

Sleep (lepotila) Tämän ajan jälkeen ohjausjärjestelmä siirtyy
lepotilaan, jos syöttölaite ei lähetä komentoja.

Sounder Volume
(painikkeen
äänimerkki)

Asettaa äänen, joka kuuluu painikkeita
painettaessa.

Horn Volume
(äänitorven
voimakkuus)

Asettaa äänitorven voimakkuuden.

Start-up Beep
(käynnistysääni-
merkki)

Määrittää sen, kuuluuko ohjauslaitteessa lyhyt
piippaus päälle kytkettäessä. Saatavissa vain
ohjauspaneelin uusimpiin versioihin.

Momentary Screens
(hetkelliset näytöt)

Tällä valitaan, näytetäänkö ohjelmoidut
hetkelliset näytöt.

Display Speed
(näytä nopeus)

Asettaa, miten pyörätuolin nopeus näytetään.
Vaihtoehtoina ovat mph, km/h tai Off.

Displays (näytöt) Asettaa digitaalisen ajonäytön muodon.
Vaihtoehtoina ovat matkamittari, nopeus tai
molemmat.
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Kuva 27. Kaksi esimerkkiä vianmääritysnäytöstä.

Diagnostics
(vianmääritys)

Tästä voi lukea ohjausjärjestelmän
vianmääritystietoja.

Timers (ajastimet) Tästä voi seurata, miten monta tuntia
pyörätuolilla on ajettu.

2.4.12.7 Exit (poistu)
Poistuminen asetusvalikosta.

2.5 Bluetooth-tila
Koskee vain R-net-ohjauspaneeleja, joissa on 3,5 tuuman tai 2,8
tuuman värinäyttö ja Bluetooth integroituna ohjaussauvan moduuliin.
Ohjaussauvan moduulit eroavat siten, että 3,5" näytöllä
varustetussa versiossa on tila- ja profiilipainikkeet, jotka on sijoitettu
näytön alapuolelle. Ohjaussauvan moduulit, joissa on 2,8" näyttö,
ovat kompaktimpia eikä niissä ole näitä kahta painiketta.
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2.5.1 Yleistä
Kun pyörätuoliin asennettu ohjauspaneeli sisältää Bluetooth-
toiminnon, Bluetooth-toiminnot on esiohjelmoitu perusasetuksiin.
Asetukset kuvataan jäljempänä.

Perusasetuksissa on valmius peräti neljän Bluetooth-laitteen, kahden
tietokonehiiren tai Android-laitteen sekä kahden iDevices-laitteen
yhdistämiseen ilman muita välineitä. Asetukset voidaan määrittää
ohjelmointiavaimella ja tietokoneelle asennetulla R-net-
ohjelmointityökalulla. Näiden välineiden avulla voi muun muassa
nimetä uudelleen tai korvata tiettyä laitetta kuvaavan tekstin tai
kuvakkeen, aktivoida hiiren komennot, siirtää aikaa ja muuttaa
kohdistimen nopeutta.

2.5.2 Laiteparien muodostaminen
Sinun on kytkettävä laite päälle asetusvalikossa, jotta sille voi
muodostaa laiteparin. Noudata jäljempänä annettuja ohjeita.
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2.5.2.1 Asetusvalikko

Kuva 28. Siirry alavalikkoon valitsemalla Bluetooth.

Avaa asetusvalikko pitämällä varoitusvilkkujen toimintopainiketta
painettuna ja valitse sitten Bluetooth. Jos ohjauspaneelin
toimintopainikkeisiin on ohjelmoitu istuintoiminnot, paina
tilapainiketta kerran tai useita kertoja, kunnes asetuskuvake ilmestyy
näkyviin. Avaa sitten asetusvalikko pitämällä varoitusvilkkujen
toimintopainiketta painettuna ja valitse lopuksi Bluetooth.

Kuva 29. Bluetooth-alavalikko.

Näytössä näkyy nyt alavalikko kuvan mukaisesti.

Valitse laite Kytke laite päälle siirtämällä ohjaussauvaa oikealle.

Seuraavaksi R-net-järjestelmä on kytkettävä pois päältä ja takaisin
päälle.

Kunkin laitteen nimen voi muuttaa tietokoneella, johon on
asennettu R-net-ohjelmointityökalu.
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2.5.2.2 Laiteparin muodostaminen

Kuva 30. Nuoli osoittaa vilkkuvaa Bluetooth-kuvaketta.

Ohjauspaneelin Bluetooth on asetettava etsintätilaan seuraavasti:
• Käännä ohjaussauvaa eteenpäin, kunnes kuulet piippauksen.

Tähän kuluu noin kymmenen sekuntia. Vapauta sitten
ohjaussauva.

• Käännä ohjaussauvaa taaksepäin, kunnes kuulet piippauksen.
Tähän kuluu noin kymmenen sekuntia. Vapauta sitten
ohjaussauva.

Bluetooth-kuvake vilkkuu näytössä tietokoneen kuvan yläpuolella.
Tämä vahvistaa, että ohjauspaneelin Bluetooth on asetettu
etsintätilaan. Nyt muut Bluetooth-laitteet voivat löytää sen.

2.5.2.3 Laiteparin muodostaminen eri laitteiden kanssa
Sen mukaan, minkä laitteen kanssa laiteparia muodostetaan, PC,
Android-laite tai iDevice, sinun on noudatettava tiettyjä toimia sen
mukaan, mihin laitteeseen haluat muodostaa yhteyden.

Joitakin menettelyjä on kuvattu jäljempänä.
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2.5.2.4 Laiteparin muodostaminen tietokoneen kanssa
Seuraava menettely on tehtävä tietokoneella:
• Avaa ikkuna, jossa voit valita tietokoneeseen yhdistettävän

Bluetooth-laitteen. Nimi ja polku eroavat hieman eri Windows-
versioissa.

• Anna salasanaksi 1234, mikäli sitä kysytään.
• Valitse R-net Mouse X, kun se tulee näkyviin, niin yhteys

valmistuu. R-net-hiiri näkyy nyt tietokoneen laiteluettelossa.
• Kun yhteys on muodostettu, ohjauspaneelissa näkyvä Bluetooth-

kuvake lakkaa vilkkumasta.

2.5.2.5 Laiteparin muodostaminen Android-laitteen
kanssa

Laitepari Android-laitteen kanssa muodostetaan seuraavasti:
• Valitse järjestelmäasetukset ja kytke Bluetooth päälle.
• Valitse R-net Mouse X käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.
• Anna salasanaksi 1234, mikäli sitä kysytään.
• R-net Mouse X näkyy nyt laiteparina.
• Kun yhteys on muodostettu, ohjauspaneelissa näkyvä Bluetooth-

kuvake lakkaa vilkkumasta.
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2.5.2.6 Laiteparin muodostaminen iDevice-laitteen
kanssa

Laitepari iDevice-laitteen kanssa muodostetaan seuraavasti:
• Valitse järjestelmäasetukset ja kytke Bluetooth päälle.
• Valitse R-net iDevice X käytettävissä olevien laitteiden

luettelosta.
• R-net iDevice X näkyy nyt laiteparina.
• Kun yhteys on muodostettu, ohjauspaneelissa näkyvä Bluetooth-

kuvake lakkaa vilkkumasta.

2.5.2.7 Laiteluettelon päivittäminen
Ohjauspaneeli tallentaa enintään neljän laitteen Bluetooth-
tunnukset. Listalla olevan laitteen voi korvata toisella vain
poistamalla jonkin olemassa olevista laitepareista. Tämä menettely
aloitetaan yhdistetystä laitteesta ja vaihtelee laitetyypin mukaan.

Kun laiteyhteys on poistettu, uusi laite voidaan lisätä.

2.5.3 Bluetooth-laitteiden käyttäminen
Tässä osiossa kerrotaan pyörätuolin perusasetuksista, kun
ohjauspaneeliin on integroitu Bluetooth.
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2.5.3.1 Yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen
Seuraavassa osiossa kerrotaan, miten saadaan yhteys johonkin
yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen.

2.5.3.2 Siirtyminen Bluetooth-tilaan

Kuva 31. Tilapainike (A) ja toimintopainike (B)
Bluetooth-tilaan siirtymiseksi.

Ohjaussauvan moduuli, jossa on 2,8 tuuman näyttö, on
pienikokoinen. Siinä ei ole tila- ja profiilipainiketta.

Paina tilapainiketta (A) niin monta kertaa, että Bluetooth-tila on
valittuna, tai pidä toimintopainiketta (B) painettuna Bluetooth-tilaan
siirtymiseksi, M3. Jos ohjauspaneelin toimintopainikkeisiin on
ohjelmoitu istuintoiminnot, voit siirtyä Bluetooth-tilaan vain
tilapainikkeella (A).
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Kuva 32. Bluetooth-laitenäyttö, jossa yhdistetyt laitteet
valitaan.

Jos yhdistettynä ja aktivoituna on useita Bluetooth-laitteita, näyttöön
avautuu valintanäyttö, jossa Bluetooth-laitteen voi valita yhdistämistä
ja käyttöönottoa varten.

Jos vain yksi Bluetooth-laite on aktivoituna, laite näkyy suoraan tässä
näytössä.

Voit vaihtaa laitteesta toiseen kääntämällä ohjaussauvaa eteen tai
taakse.

Valitse haluamasi laite kääntämällä ohjaussauvaa oikealle.

Kuva 33. Valittu Bluetooth-laite.

Kun Bluetooth-laite on valittu, näytössä näkyy valittua laitetyyppiä
esittävä kuvake.

Jos vain yksi Bluetooth-laite on aktivoituna, tämä näyttö tulee
näkyviin heti, kun Bluetooth-tila aktivoidaan.
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2.5.3.3 Painikkeiden käyttö Bluetooth-tilassa

Kuva 34. Painikkeet ja muut hallintalaitteet Bluetooth-tilassa.

A. Avaa asetukset, sivulla 41.
B. Palaa ajotilaan, sivulla 41.
C. Napsautus hiiren ykköspainikkeella,

sivulla 42.
D. Napsautus hiiren kakkospainikkeella,

sivulla 42.
E. Vieritys ylös tai alas, sivulla 42.
F. Ohjaussauvan toiminnot, sivulla 43.
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Edellisen kuvan painikkeilla A–D, vipukytkimellä E ja ohjaussauvalla
F on esimääritettyjä toimintoja, kun Bluetooth-laite on valittuna
Bluetooth-tilassa. Nämä toiminnot kuvataan alla.

2.5.3.4 A - Avaa asetukset

Kuva 35. Toimintopainike (A) asetusvalikon avaamiseen
Bluetooth-tilasta.

Avaa asetusvalikko pitämällä painiketta (A) painettuna. Lisää tietoa
asetusvalikosta on kohdassa 2.4.12 Asetusvalikko, Sivulla 27

Lyhyt painallus kytkee varoitusvilkut päälle ja pois päältä.

2.5.3.5 B - Palaa ajotilaan

Kuva 36. Toimintopainike (B) ajotilaan siirtymiseen
Bluetooth-tilasta.

Siirry ajotilaan pitämällä painiketta (B) painettuna.

Lyhyt painallus kytkee valot päälle ja pois päältä.
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2.5.3.6 C - Napsautus hiiren ykköspainikkeella

Kuva 37. Napsautus hiiren ykköspainikkeella.

Painikkeen painaminen vastaa hiiren ykköspainikkeen
napsauttamista.

2.5.3.7 D - Napsautus hiiren kakkospainikkeella

Kuva 38. Napsautus hiiren kakkospainikkeella.

Painikkeen painaminen vastaa hiiren kakkospainikkeen
napsauttamista.

2.5.3.8 E - Vieritys ylös tai alas

Kuva 39. Bluetooth-tilassa oikealla vipukytkimellä
vieritetään valikkoa ylös tai alas.

Vieritä ylöspäin painamalla vipukytkintä eteenpäin.

Vieritä alaspäin vetämällä vipukytkintä taaksepäin.
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2.5.3.9 F - Ohjaussauvan toiminnot

Kuva 40. Bluetooth mahdollistaa hiiritoimintojen
käyttämisen ohjaussauvalla.

Siirrä kohdistinta haluamaasi suuntaan kääntämällä ohjaussauvaa.

Vieritä ylöspäin työntämällä ohjaussauvaa hetkellisesti eteenpäin.

Vieritä alaspäin työntämällä ohjaussauvaa hetkellisesti taaksepäin.

Hiiren vasen napsautus; vieritys vasemmalle.

Hiiren oikea napsautus; vieritys oikealle.

Ohjaussauvan siirtäminen on nopea liike, jonka asetuksia voit
muuttaa tietokoneen ohjelmointityökalun avulla asetuksista käyttäjän
tarpeiden mukaan.
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2.5.4 Huomautuksia – Bluetooth-tilan asetuksia muutettu toimituksen jälkeen

Painike, kytkin tai ohjaussauva Toiminto
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2.6 IR-tila
Toimii vain R-net-ohjauspaneeleissa, joissa on integroitu IR, 3,5
tuuman tai 2,8 tuuman värinäyttö ja IR-toiminto.

2.6.1 Yleistä
Ohjaussauvan moduuliin integroidulla infrapunaohjauksella voidaan
jäljitellä yleisesti käytössä olevien IR-laitteita, kuten television,
audiolaitteiden, kaapeli- ja satelliittipäätteiden ja ilmastoinnin
kaukosäätimiä. IR-koodit voi opetella ilman työkaluja tai ladata
tietokoneen IR-määritysohjelmistolla. IR-määritysohjelmalla voi
määrittää paljon muutakin kuin koodeja.

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan vain opettelumenetelmästä.

Pyörätuolissa on IR-tilan valmius, mutta IR-koodeja ei ole
tallennettu järjestelmään valmiiksi.
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2.6.2 IR setup (IR-asetus))

Kuva 41. IR-asetusnäyttö.

IR-asetusvalikkoon pääsee asetusvalikon kautta, katso
2.4.12 Asetusvalikko, Sivulla 27.

Kun IR-asetusvalikko avautuu, näytössä näkyvät oletuslaitteet. Kun
oletuslaite on valittu, sen komennot tulevat näkyviin.

Kuva 42. Komennot TV-valikkonäytössä.

Jos komennon perässä on valintamerkki, komennolle on tallennettu
IR-koodi. Jos komennon perässä ei ole valintamerkkiä, sen IR-
koodia ei ole vielä tallennettu.

IR-koodeja voi tallentaa tai poistaa jäljempänä annettujen ohjeiden
mukaan.
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2.6.3 IR-koodin opetteleminen

Kuva 43. IR-vastaanottimen sijainti.

IR-vastaanotin sijaitsee ohjauspaneelin näytön yläpuolella, kuvassa
kirjain A.

Koodia opeteltaessa kauko-ohjaimen IR-lähettimen on osoitettava
ohjauspaneelin IR-vastaanottimeen eli kuvassa A-kirjaimella
merkittyyn pieneen ikkunaan.

2.6.3.1 IR-koodin opetteleminen

Kuva 44. Esimerkki IR-asetuksista.

Siirry IR-asetusvalikkoon.

Valitse laite, kuten TV – (Device 1) kuvan mukaisesti. "(Device 1)"
näyttää kohdan, jossa laitteen nimi saattaa näkyä näytössä.
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Kuva 45. Näyttö, kun laite on valittu.

Laitteen komennot avautuvat näyttöön kuvan mukaisesti. Valitse
opetettava komento.

Tässä esimerkissä seuraava kanava valitaan TV-valikossa.

Kuva 46. IR-asetusvalikko, opettele koodi.

Valitse opettele koodi (Learn Code) kääntämällä ohjaussauvaa
oikealle, kun komento on valittuna.
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Kuva 47. Osoita kaukosäätimellä kohti ohjauspaneelin
IR-vastaanotinta. Paina painiketta kahdesti.

Osoita television kaukosäädin ohjauspaneelin IR-vastaanottimeen ja
paina Channel Up (seuraava kanava) -painiketta ylöspäin kaksi
kertaa.

Kuva 48. Opettelu onnistui.

Jos opettele koodi -toiminto onnistui, näyttöön tulee vihreä
valintamerkki.
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Kuva 49. Opettelu ei onnistunut.

Jos opettele koodi -toiminto epäonnistui, näyttöön tulee punainen
rasti. Yritä tehdä opettele koodi -toiminto uudelleen.

Kuva 50. Vieritä alaspäin kohtaan Exit (poistu).

Kun koodi on opeteltu, vieritä alaspäin poistumiskohtaan. Palaa
takaisin laitevalikkoon IR Setup (IR-asetus) kääntämällä
ohjaussauvaa vasemmalle.

Kun IR-koodi opetellaan ensimmäistä kertaa, ohjauspaneelin virta
täytyy kytkeä kerran pois päältä ja sitten takaisin päälle.
Jos muita IR-koodeja on jo opeteltu, virtaa ei tarvitse kytkeä pois ja
päälle.
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2.6.4 Peräkkäisten IR-koodien opettaminen
IR-asetusvalikossa voi tallentaa useita IR-koodeja yhteen
komentoon. Siten yhdellä komennolla voidaan lähettää useita IR-
koodeja, kun laite on IR-tilassa.

Esimerkkejä:
1. Useita eri laitteita, kuten televisio ja DVD-soitin, voidaan kytkeä

päälle ja pois tallentamalla IR-koodit yhteen komentoon IR-
asetusvalikossa. Ohjauspaneeli lähettää komentoon tallennetut
koodit peräjälkeen. Tässä esimerkissä komento kytkee television
ja DVD-soittimen päälle tai pois päältä samanaikaisesti.

2. Aiemmin käyttäjän piti valita televisiokanava valitsemalla
kanavan numero luettelosta. Tämä saattoi olla hankalaa, jos
kanavanumerossa oli useita numeroita, kuten 143. Nyt
numeroiden 1, 4 ja 3 yksittäiset koodit voi tallentaa yhteen
komentoon IR-asetusvalikossa. Kun tämä komento valitaan IR-
asetusvalikossa, IR-koodit lähetetään peräjälkeen.
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2.6.4.1 Peräkkäisten IR-koodien luominen

Kuva 51. Valintamerkin perässä olevat kolme pistettä
ovat merkki tallennetuista peräkkäisistä IR-koodeista.

• Valitse komento, josta IR-koodisarja alkaa. Tässä esimerkissä
toiminto TV – ON.

• Valitse Learn Code (opettele koodi) kääntämällä ohjaussauvaa
oikealle, kun komento on valittuna.

• Osoita television kaukosäädin ohjauspaneelin IR-vastaanottimeen
ja paina virtapainiketta kahdesti.

• Jokaisen onnistuneen opettelujakson jälkeen näytössä näkyy
hetken aikaa valintamerkki. Valitse sitten uudelleen opettele
koodi.

• Osoita DVD-soittimen kaukosäädin ohjauspaneelin IR-
vastaanottimeen ja paina virtapainiketta kahdesti.

• Jokaisen onnistuneen opettelujakson jälkeen näytössä näkyy
hetken aikaa valintamerkki. Valitse sitten uudelleen opettele
koodi.

• Lopeta peräkkäiset IR-koodit valitsemalla Exit (poistu) ja
kääntämällä ohjaussauvaa vasemmalle.

• Nyt komennossa TV – ON on valintamerkki ja kolme pistettä
osoituksena siitä, että kyseessä on opeteltu IR-koodisarja.
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2.6.5 IR-koodien ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä

Kuva 52. Näyttö ja kirjaimella A merkitty vipukytkin.

IR-koodit voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä IR-asetusvalikossa.
Käytöstä poistettu koodi ei enää lähetä signaalia eikä näy IR-tilassa.

Voit poistaa IR-koodin käytöstä painamalla nopeuskytkintä eteen tai
taakse. Käytöstä poistetun IR-koodin vieressä näkyy merkintä X.

Voit ottaa IR-koodin käyttöön painamalla nopeuskytkintä eteen tai
taakse. Käyttöön otetun koodin vieressä näkyy valintamerkki.
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2.6.6 IR-koodien poistaminen

Kuva 53. Tiettyjen komentojen koodien poistaminen.

Voit poistaa tietyn komennon IR-koodin valitsemalla kyseisen
komennon laitevalikosta ja kääntämällä ohjaussauvaa oikealle. Valitse
sitten Delete Code (poista koodi).

Kuva 54. Tietyn laitteen kaikkien koodien poistaminen.

Voit poistaa tietyn laitteen kaikki IR-koodit valitsemalla
vaihtoehdon Delete All Codes (poista kaikki koodit) kyseisen
laitteen alavalikossa.
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Kuva 55. Poista kaikki koodit IR-asetusvalikosta.

Voit poistaa kaikki ohjauspaneeliin tallennetut IR-koodit
valitsemalla vaihtoehdon Delete All Codes (poista kaikki koodit) IR-
asetusvalikossa.
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2.7 Ohjausjärjestelmän lukitseminen ja
lukituksen avaaminen

2.7.1 Lukitseminen

Kuva 56. Kun pyörätuoli on lukittu, näytössä näkyy
lukkokuvake.

• Kytke ohjausjärjestelmä päälle ja paina vipukytkintä taaksepäin.
• Ohjausjärjestelmästä kuuluu äänimerkki sekunnin kuluttua.

Vapauta vipukytkin.
• Käännä ohjaussauvaa eteenpäin, kunnes ohjausjärjestelmästä

kuuluu äänimerkki.
• Käännä ohjaussauvaa taaksepäin, kunnes ohjausjärjestelmästä

kuuluu äänimerkki.
• Vapauta ohjaussauva, jolloin kuuluu pitkä piippaus.
• Pyörätuoli on nyt lukittu.
• Pyörätuolin virta on kytketty pois päältä.
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2.7.2 Lukituksen avaaminen
• Jos ohjausjärjestelmä on kytketty pois päältä, paina vipukytkintä

eteenpäin.
• Käännä ohjaussauvaa eteenpäin, kunnes ohjausjärjestelmästä

kuuluu äänimerkki.
• Käännä ohjaussauvaa taaksepäin, kunnes ohjausjärjestelmästä

kuuluu äänimerkki.
• Vapauta ohjaussauva, jolloin kuuluu pitkä piippaus.
• Pyörätuoli on nyt avattu lukituksesta.

2.8 Istuintoiminnot
2.8.1 Ei koske kaikkia istuinmalleja
Joissakin istuimissa istuintoimintoja voi ohjata ohjauspaneelin
ohjaussauvalla. Joissakin malleissa voi tallentaa muistiin kolme
istuimen asentoa. Istuimen säätömekanismi tallentaa muistiin
istuimen kaikki säädöt. Näin istuimen voi palauttaa aiemmin
tallennettuun asentoon.
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2.8.2 Istuimen säätäminen

Kuva 57. Istuimen säätäminen, esimerkkejä
kuvakkeista, joita näytössä saattaa näkyä.

1. Painele tilapainiketta, kunnes ohjauspaneelin näytössä näkyy
istuintoiminnon kuvake.

2. Valitse istuimen toiminto kääntämällä ohjaussauvaa vasemmalle
tai oikealle. Valitun istuintoiminnon kuvake näkyy näytössä.
Näytettävä kuvake vaihtelee istuinmallin ja käytettävissä olevien
toimintojen mukaan.

3. Aktivoi toiminto kääntämällä ohjaussauvaa eteen- tai taaksepäin.

HUOMAA!

Symboli M

Jos näyttöön avautuu istuimen kuvakkeen lisäksi symboli M, muistitoiminto
on aktivoituna. Valitse istuimen toiminto kääntämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle.
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2.8.2.1 Palaaminen ajotilaan

Kuva 58. Näytön yleistila ja nopeuden ilmaisin

Painele tilapainiketta, kunnes ohjauspaneelin näytössä näkyy näytön
yleistila ja nopeuden ilmaisin.
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2.8.3 Muisti
2.8.3.1 Istuimen asennon hakeminen muistista

Kuva 59. Muistitoiminto aktivoitu.

Joihinkin istuimen ohjausjärjestelmiin voi tallentaa muistiin kolme
istuimen asentoa. Istuimen säätömekanismi tallentaa muistiin kaikki
istuimen säädöt. Näin istuimen voi palauttaa aiemmin tallennettuun
asentoon.
1. Painele tilapainiketta, kunnes ohjauspaneelin näytössä näkyy

istuintoiminnon kuvake.
2. Valitse muistiin tallennettu asento (M1, M2 tai M3) kääntämällä

ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle. Ohjauspaneelin näytössä
näkyy muistiin tallennetun asennon istuinkuvake ja
muistisymboli M.
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3. Paina ohjaussauvaa eteenpäin. Istuin siirtyy muistiin
tallennettuun asentoon. Turvallisuussyistä ohjaussauvaa on
painettava eteenpäin, kunnes istuin on siirtynyt täysin muistissa
olevaan asentoon. Istuimen liike pysähtyy, kun istuin on säätynyt
muistiin lisättyyn asentoon.

HUOMAA!
Ohjaussauvan vapauttaminen pysäyttää
istuimen liikkeen

Voit pysäyttää istuimen liikkeen milloin tahansa vapauttamalla
ohjaussauvan.
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Palaaminen ajotilaan

Kuva 60. Näytön yleistila ja nopeuden ilmaisin

Painele tilapainiketta, kunnes ohjauspaneelin näytössä näkyy näytön
yleistila ja nopeuden ilmaisin.
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2.8.3.2 Istuimen asennon tallentaminen muistiin

Kuva 61. Tallennustoiminto aktivoitu.

1. Säädä istuintoiminto haluttuun asentoon.
2. Aktivoi istuimen muistitoiminto painelemalla tilapainiketta,

kunnes ohjauspaneelin näytössä näkyy istuintoiminnon kuvake.
3. Valitse muistiin tallennettu asento (M1, M2 tai M3) kääntämällä

ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle. Ohjauspaneelin näytössä
näkyy valitun muistiin tallennetun asennon istuinkuvake ja
muistisymboli M.

4. Aktivoi tallennustoiminto kääntämällä ohjaussauvaa taaksepäin.
Muistisymbolin M viereen tulee nuoli.

5. Tallenna istuimen nykyinen asento kääntämällä ohjaussauva
eteenpäin ja pitämällä sitä tässä asennossa, kunnes muistisymbolin
M vieressä oleva nuoli katoaa.
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Palaaminen ajotilaan

Kuva 62. Näytön yleistila ja nopeuden ilmaisin

Painele tilapainiketta, kunnes ohjauspaneelin näytössä näkyy näytön
yleistila ja nopeuden ilmaisin.
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