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Inleiding
Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de functies van
uw R-net LCD (CJSM2) bedieningspaneel en vormt een aanvulling
op de gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel.

Lees alle instructies en waarschuwingen in alle meegeleverde
handleidingen voor uw elektrische rolstoel en accessoires en volg
deze op. Onjuist gebruik kan tot letsel van de gebruiker en
beschadiging van de rolstoel leiden. Als u deze risico's wilt
verkleinen, dient u de gebruikershandleiding nauwkeurig door te
lezen, vooral de veiligheidsinstructies en de waarschuwingsteksten.

Het is ook van het grootste belang dat u voldoende tijd besteedt aan
het leren kennen van de verschillende toetsen, functies en
stuurbedieningen; de verschillende instelmogelijkheden van uw
rolstoel en de accessoires voordat u hem 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 LCD (CJSM2) 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 LCD (CJSM2) Waarschuwingen
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2 R-net LCD-bedieningspaneel

afb. 1. Overzicht bedieningspaneel.

A. Alarmlichten en zittinglift
B. Verlichting en kanteling rugleuning
C. Scherm
D. Richtingaanwijzer links en kanteling

beensteun
E. Richtingaanwijzer rechts en kanteling

zitting
F. De toets Mode
G. De toets Profiel
H. Hoofdschakelaar (aan/uit); modus- of

profielkeuzeschakelaar
I. Peddelschakelaar voor verlagen/verhogen

maximumsnelheid
J. Joystick
K. De toets Claxon
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

Het afgebeelde overzicht op de vorige pagina toont de basisfuncties
van het bedieningspaneel. Alle knoppen, tuimelschakelaars en de
joystick kunnen extra functionaliteit hebben.

Het laadcontact bevindt zich aan de voorzijde van het paneel
afb. 2 Laadcontact

Er bevinden zich twee stekkerbus-aansluitingen aan de onderzijde
van het paneel. De ene aansluiting is bedoeld voor een externe Aan/
Uit-schakelaar en de andere voor een externe profielschakelaar.
afb. 13 Stekkerbus-aansluitingen.

De rolstoel kan naast het bedieningspaneel ook zijn uitgerust met
een extra zittingbedieningspaneel.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.1 Laadcontact

afb. 2. Laadcontact

Deze aansluiting dient alleen te worden gebruikt om de rolstoel op
te laden of te vergrendelen. Sluit geen enkele andere kabel voor
programmering aan op deze aansluiting. Deze aansluiting mag niet
worden gebruikt als voedingsbron voor een ander elektrisch
apparaat. 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.

2.2 Toetsen en peddelschakelaars
Op het bedieningspaneel bevinden zich in totaal 7 toetsen en 2
peddelschakelaars.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.2.1 Stroomtoevoer, modus en profiel
peddelschakelaar

afb. 3. Stroomtoevoer, modus en profiel
peddelschakelaar.

De peddelschakelaar wordt gebruikt om het besturingssysteem in of
uit te schakelen.

Duw de peddelschakelaar naar voren om de spanning in te schakelen
en trek hem naar achteren om de spanning uit te schakelen.

De peddelschakelaar kan ook worden gebruikt om door de
beschikbare profielen en modi te bladeren. Duw de peddelschakelaar
naar voren om door de beschikbare profielen en modi te bladeren.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

afb. 4. Stroomtoevoer, modus en profiel
peddelschakelaar, eerdere versie.

Als uw paneel is uitgerust met een eerdere versie van de
tuimelschakelaar, zoals weergegeven in afbeelding 4, volg dan de
beschrijving hieronder.

Trek de peddelschakelaar naar achteren om de spanning in of uit te
schakelen.

De peddelschakelaar kan ook worden gebruikt om door de
beschikbare profielen en modi te bladeren. Duw de peddelschakelaar
naar voren om door de beschikbare profielen en modi te bladeren.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.2.2 Peddelschakelaar voor maximale
snelheid

afb. 5. Peddelschakelaar voor verlagen/verhogen
maximumsnelheid

Deze peddelschakelaar verhoogt of verlaagt de maximale snelheid
van de rolstoel. De indicator voor de maximale snelheid op het
display geeft de actuele instelling weer. Duw de schakelaar naar
voren om de instelling te verhogen en naar achteren om de instelling
te verlagen.

2.2.3 De toets Claxon

afb. 6. De toets Claxon.

Als u op deze toets duwt, gaat de claxon af.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.2.4 De toets Mode

afb. 7. De toets Mode.

Met de toets Mode kan de gebruiker navigeren door de
bedieningsmodi die beschikbaar zijn voor het besturingssysteem. De
beschikbare modi hangen af van de programmering en het aantal
extra output-apparaten dat is aangesloten op het besturingssysteem.

2.2.5 De toets Profiel

afb. 8. De toets Profiel.

Met de toets Profiel kan de gebruiker navigeren door de profielen
die beschikbaar zijn voor het besturingssysteem. Het aantal
beschikbare profielen is afhankelijk van de manier waarop het
besturingssysteem is geprogrammeerd.

2.2.6 Functietoetsen
Aan de linker- en rechterzijde van het display bevinden zich vier
functieknoppen. De symbolen op het scherm geven de huidige
functie aan.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.2.6.1 Alarmlichten en zittinglift

afb. 9. Functieknop en schermsymbolen voor
alarmlichten en zittinglift.

Met deze knop bedient u de alarmlichten van de rolstoel, als uw
rolstoel is uitgerust met verlichting, en de zittinglift, als deze functie
is geprogrammeerd voor uw bedieningspaneel.

Gebruik de alarmlichten wanneer de rolstoel zo is gepositioneerd dat
die een obstakel vormt voor anderen. Wanneer de alarmlichten zijn
ingeschakeld, knippert op het scherm een symbool in hetzelfde
tempo als de alarmlichten op de rolstoel.

Zo schakelt u de alarmlichten in en uit.
1. Druk op de knop om de alarmlichten in te schakelen.
2. Druk nogmaals op de knop om de alarmlichten uit te schakelen.

Zo bedient u de zittinglift.
1. Houd de knop ingedrukt om de zitting omhoog te brengen naar

de gewenste positie.
2. Houd de knop nogmaals ingedrukt om de zitting omlaag te

brengen naar de gewenste positie.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.2.6.2 Verlichting en kanteling rugleuning

afb. 10. Functieknop en schermsymbolen voor
verlichting en kanteling rugleuning.

Met deze knop bedient u de koplampen en achterlichten van de
rolstoel, als uw rolstoel is uitgerust met verlichting, en de kanteling
van de rugleuning, als deze functie is geprogrammeerd voor uw
bedieningspaneel.

Wanneer de verlichting is ingeschakeld, licht er een symbool op het
scherm op.

Zo schakelt u de verlichting in en uit.
1. Druk op de knop om de koplampen en achterlichten in te

schakelen.
2. Druk nogmaals op de knop om de koplampen en achterlichten

uit te schakelen.

Zo regelt u de kanteling van de rugleuning.
1. Houd de knop ingedrukt om de rugleuning naar voren te

kantelen naar de gewenste positie.
2. Houd de knop nogmaals ingedrukt om de rugleuning naar

achteren te kantelen naar de gewenste positie.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.2.6.3 Richtingaanwijzer links en kanteling beensteun

afb. 11. Functieknop en schermsymbolen voor linker
richtingaanwijzer en kanteling beensteun.

Met deze knop bedient u de linker richtingaanwijzer, als uw rolstoel
is uitgerust met verlichting, en de kanteling van de beensteun, als
deze functie is geprogrammeerd voor uw bedieningspaneel.

Wanneer de linker richtingaanwijzer is ingeschakeld, knippert op het
scherm een symbool in hetzelfde tempo als de linker
richtingaanwijzer op de rolstoel.

Zo schakelt u de linker richtingaanwijzer in en uit.
1. Druk op de knop om de linker richtingaanwijzer in te schakelen.
2. Druk nogmaals op de knop om de linker richtingaanwijzer uit te

schakelen.

Zo regelt u de kanteling van de beensteun.
1. Houd de knop ingedrukt om de beensteun naar voren te

kantelen naar de gewenste positie.
2. Houd de knop nogmaals ingedrukt om de beensteun naar

achteren te kantelen naar de gewenste positie.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.2.6.4 Richtingaanwijzer rechts en kanteling zitting

afb. 12. Functieknop en schermsymbolen voor
richtingaanwijzer rechts en kanteling zitting.

Met deze knop bedient u de rechter richtingaanwijzer, als uw
rolstoel is uitgerust met verlichting, en de kanteling van de zitting,
als deze functie is geprogrammeerd voor uw bedieningspaneel.

Wanneer de rechter richtingaanwijzer is ingeschakeld, knippert op
het scherm een symbool in hetzelfde tempo als de rechter
richtingaanwijzer op de rolstoel.

Zo schakelt u de rechter richtingaanwijzer in en uit.
1. Druk op de knop om de rechter richtingaanwijzer in te

schakelen.
2. Druk nogmaals op de knop om de rechter richtingaanwijzer uit

te schakelen.

Zo regelt u de kanteling van de zitting.
1. Houd de knop ingedrukt om de zitting naar voren te kantelen

naar de gewenste positie.
2. Houd de knop nogmaals ingedrukt om de zitting naar achteren

te kantelen naar de gewenste positie.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.3 Stekkerbusaansluitingen

afb. 13. Stekkerbus-aansluitingen.

Via de stekkerbus (A) voor externe in-/uitschakeling kan de
gebruiker het besturingssysteem in- of uitschakelen met behulp van
een extern hulpmiddel, zoals een buddy button.

Met de stekkerbus (B), voor externe profielschakeling kan de
gebruiker profielen selecteren met behulp van een extern
hulpmiddel, zoals een buddy button. Als u het profiel wilt wijzigen
tijdens het rijden, drukt u gewoon op de toets.

2.4 Display
De status van het besturingssysteem wordt verduidelijkt op het
display. Het besturingssysteem is ingeschakeld als de
achtergrondverlichting van het display aan is.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.4.1 Schermsymbolen

afb. 14. Rijscherm bij instelling van profiel 8.

Het scherm Rijden van R-net heeft algemene componenten die
altijd worden weergegeven en componenten die alleen worden
weergegeven onder bepaalde omstandigheden.
A. Snelheidsmeter
B. Profielnaam
C. Accu-indicator
D. Klok
E. Indicator voor maximale snelheid
F. Actueel profiel
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.4.2 Accu-indicator

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. 15. Accu-indicator.

Dit geeft de nog beschikbare lading in de accu weer en kan worden
gebruikt om de gebruiker te waarschuwen voor de status van de
accu.
• Constant licht: alles werkt naar behoren.
• Langzaam knipperen: het besturingssysteem functioneert correct,

maar laad de accu zo snel mogelijk op.
• Oplopend knipperen: de accu's van de rolstoel worden

opgeladen. Er kan pas weer in de rolstoel worden gereden als de
oplader is losgekoppeld en het besturingssysteem opnieuw is uit-
en ingeschakeld.

2.4.3 Indicator voor maximale snelheid

afb. 16. Indicator voor maximale snelheid.

Geeft de actuele instelling voor de maximale snelheid weer.

De instelling voor de maximale snelheid wordt aangepast met de
peddelschakelaar voor maximale snelheid.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.4.4 Actueel profiel

afb. 17. Huidig profiel.

Het profielnummer beschrijft in welk profiel het besturingssysteem
momenteel werkt. De profieltekst is de naam of beschrijving van het
profiel waar het besturingssysteem momenteel in werkt.

2.4.5 In focus

afb. 18. In focus.

Wanneer het besturingssysteem meer dan één methode voor directe
besturing omvat, zoals een tweede joystickmodule of een dubbele
module voor besturing door de begeleider, zal de module die de
rolstoel bestuurt, worden aangegeven met het 'In focus'-symbool.

2.4.6 Snelheidsbegrenzing

afb. 19. Snelheidsbegrenzing.

Als de snelheid van de rolstoel begrensd is, bijvoorbeeld vanwege
een verhoogde zitting, wordt dit symbool weergegeven. Als de
rolstoel wordt geblokkeerd om te rijden, zal het symbool knipperen.

2.4.7 Herstarten

afb. 20. Herstart vereist.

Wanneer het besturingssysteem een herstart vereist, bijvoorbeeld na
herconfiguratie van een module, zal dit symbool knipperen.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.4.8 Temperatuur besturingssysteem

afb. 21. Temperatuur besturingssysteem.

Dit symbool betekent dat er een veiligheidsfunctie is geactiveerd.
Deze veiligheidsfunctie reduceert het vermogen naar de motoren.
Wordt automatisch gereset als het besturingssysteem is afgekoeld. Als
dit symbool verschijnt, dient u langzaam te rijden of de rolstoel stil te
zetten. Als de temperatuur van het besturingssysteem blijft stijgen,
kan de temperatuur zo hoog oplopen dat het systeem moet afkoelen
en op dat punt zal het niet meer mogelijk zijn verder te rijden.

2.4.9 Motortemperatuur

afb. 22. Motortemperatuur.

Dit symbool betekent dat er een veiligheidsfunctie is geactiveerd.
Deze veiligheidsfunctie reduceert het vermogen naar de motoren.
Wordt na een bepaalde tijd automatsch gereset. Wanneer het
systeem is gereset, wordt het symbool niet meer weergegeven. Als
dit symbool verschijnt, dient u langzaam te rijden of de rolstoel stil te
zetten. Permobil raadt aan na het verdwijnen van het symbool korte
tijd langzaam te rijden. Dit voorkomt overbodige belasting van de
rolstoel. Als het symbool meerdere keren wordt weergegeven terwijl
er niet met de rolstoel wordt gereden onder de omstandigheden die
in het hoofdstuk Rijbeperkingen in de gebruikershandleiding van
uw rolstoel staan vermeld, is er mogelijk iets mis met uw rolstoel.
Neem contact op met uw onderhoudstechnicus.

28



R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.4.10 Zandloper

afb. 23. Zandloper.

Dit symbool wordt weergegeven wanneer het besturingssysteem
wisselt tussen verschillende toestanden. Bijvoorbeeld door het
openen van de programmeermodus. Het is een bewegend symbool
met vallend zand.

2.4.11 Noodstop

afb. 24. Noodstop.

Als het besturingssysteem wordt geprogrammeerd voor
hendelbesturing of stelmechanismebediening, wordt er normaal
gesproken een noodstopschakelaar aangesloten op de stekkerbus
voor externe profielschakeling. Als de noodstopschakelaar wordt
bediend of wordt losgekoppeld, knippert dit symbool.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.4.12 Instellingenmenu

afb. 25. Instellingenmenu.

Via het instellingenmenu kan de gebruiker de klok, de helderheid
van het display, de achtergrondkleur enz. instellen.

Houd de functietoets voor de alarmlichten ingedrukt om het
instellingenmenu te openen. Als de functietoetsen van uw
bedieningspaneel zijn geprogrammeerd met zittingfuncties, drukt u
eerst een of meerdere keren op de modusknop totdat het pictogram
voor instellingen op het scherm wordt weergegeven. Houd de
functietoets voor alarmlichten vervolgens ingedrukt om het
instellingenmenu te openen.

Blader door het menu door de joystick heen en weer te bewegen.

Door de joystick naar rechts door te duwen opent u een submenu
met de gerelateerde opties voor de functie.

Sluit het instellingenmenu door onderaan het menu Exit te
selecteren en vervolgens de joystick naar rechts te bewegen.

Het menu-item wordt in de volgende onderdelen beschreven.
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2.4.12.1 Time
In de volgende paragraaf worden de submenu's besproken die
betrekking hebben op tijd.

Set Time Stelt de gebruiker in staat de huidige tijd in te
stellen.

Display Time Stelt de gebruiker in staat de notatie van de
tijdweergave in of uit te schakelen. De opties zijn
12hr, 24hr of Off.
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2.4.12.2 Afstand

afb. 26. Afstandsmeting.

In de volgende paragraaf worden de submenu's besproken die
betrekking hebben op afstand.

Total Distance Deze waarde wordt opgeslagen in de elektrische
module. De waarde is gerelateerd aan de totaal
afgelegde afstand vanaf het moment dat de
huidige elektrische module in de chassiskast is
geïnstalleerd.

Trip Distance deze waarde wordt opgeslagen in de joystick-
module, het heeft betrekking op de totale
afgelegde afstand sinds de laatste reset.

Display Distance Stelt in of de totale afstand of de reisafstand als
kilometertellerweergave wordt weergegeven op
de joystickmodule.

Clear Trip Distance Door de joystick naar rechts door te duwen, wist
u de waarde voor de reisafstand.
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2.4.12.3 Backlight
In de volgende paragraaf worden de submenu's besproken die
betrekking hebben op de achtergrondverlichting.

Backlight Stelt de backlight op het scherm in. Deze kan
worden ingesteld tussen 0% en 100%.

Auto Backlight De joystick-module bevat een sensor voor
omgevingslicht die de schermhelderheid
automatisch aanpast. De programmeerbare opties
zijn uit en aan (off/on). Als de optie is
ingeschakeld (on), past het display de helderheid
van het scherm aan op basis van de meting van de
lichtsensor. Als de optie is uitgeschakeld (off),
wordt de helderheid van het scherm niet
aangepast wanneer de lichtintensiteit verandert.

Backlight Time Past de tijdsperiode aan waarin backlight actief
blijft zolang er geen nadere instructies worden
ontvangen van een invoerapparaat; instelbaar
tussen 0 en 240 seconden.
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2.4.12.4 Bluetooth
Geldt voor bedieningspanelen die zijn uitgerust met geïntegreerde
Bluetooth.

Door de joystick naar rechts door te duwen, opent u een submenu
voor het configureren van het scherm voor de Bluetooth-modus.
Raadpleeg het hoofdstuk over de Bluetooth-modus voor meer
informatie; zie pag. 36.

2.4.12.5 IR setup
Van toepassing op bedieningspanelen die zijn uitgerust met
geïntegreerde IR.

Door de joystick naar rechts door te duwen opent u een submenu
met informatie over IR-codes en waarin u deze kunt verwijderen.
Raadpleeg het IR-onderdeel voor meer details, zie pag. 49.
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2.4.12.6 Programming
In de volgende paragraaf worden de submenu's besproken die
betrekking hebben op de programmering.

Sleep Stelt de tijd in waarna het besturingssysteem in de
slaapstand gaat als er geen opdracht van een
invoerapparaat wordt ontvangen.

Sounder Volume Stelt het volume in van het geluid dat klinkt bij
het indrukken van knoppen.

Horn Volume Stelt het volume van de claxon in.

Start-up Beep Stelt in of de bediening wel of geen korte
pieptoon laat horen wanneer deze wordt
ingeschakeld. Alleen beschikbare in latere versies
van het bedieningspaneel.

Momentary Screens Stelt in of er geprogrammeerde tijdelijke
schermen worden weergegeven.

Display Speed stelt in hoe de snelheid van de rolstoel wordt
weergegeven; De opties zijn mph, km/h of uit
(off).

Displays stelt het formaat van de digitale schijfdisplay in;
de opties zijn kilometerteller, snelheid of allebei.
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afb. 27. Twee voorbeelden van het diagnosescherm.

Diagnostics Stelt de gebruiker in staat om diagnostische
informatie van het besturingssysteem te lezen.

Timers Stelt de gebruiker in staat om te zien hoe lang de
rolstoel al heeft gereden.

2.4.12.7 Exit
Sluit het instellingenmenu af.

2.5 Bluetooth-modus
Geldt alleen voor R-net-bedieningspanelen, 3,5"- of 2,8"-
kleurenscherm, waarbij Bluetooth in de jockstick-module is
geïntegreerd.
De joystick-modules verschillen: de versie met het 3,5"-scherm is
uitgerust met de modus- en profielknoppen, die zich onder het
scherm bevinden. Joystick-modules met 2,8"-schermen zijn
compacter en hebben deze knoppen niet.
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2.5.1 Algemeen
Wanneer een rolstoel wordt geleverd met een bedieningspaneel dat
met Bluetooth is uitgerust, zijn de Bluetooth-functies
voorgeprogrammeerd op een basisinstelling. Deze instelling wordt
hieronder beschreven.

De basisinstelling is voorbereid op het koppelen van maximaal vier
Bluetooth-apparaten, twee pc-muizen of Android-apparaten en
twee iDevices, zonder extra tools. De instelling kan worden
geherprogrammeerd met behulp van een programmeersleutel en een
R-net-programmeertoepassing die op een computer zijn
geïnstalleerd. Met deze apparatuur is het bijvoorbeeld mogelijk om
tekst en pictogrammen die een bepaald apparaat beschrijven, te
hernoemen of te verplaatsen of om muisopdrachten, de
verschuivingstijd en cursorsnelheid enz. aan te passen.

2.5.2 Koppelen met apparaten
Een apparaat moet via het instellingenmenu zijn ingeschakeld (on)
voordat het kan worden gekoppeld. Volg de beschrijving hieronder.
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2.5.2.1 Instellingenmenu

afb. 28. Selecteer Bluetooth om het submenu te
openen.

Houd de functieknop voor alarmlichten ingedrukt om het
instellingenmenu te openen en selecteer vervolgens Bluetooth. Als
de functieknoppen van uw bedieningspaneel zijn geprogrammeerd
met zitfuncties, drukt u eerst een of meerdere keren op de
modusknop totdat het pictogram voor instellingen op het scherm
wordt weergegeven. Houd de functieknop voor alarmlichten
vervolgens ingedrukt om het instellingenmenu te openen. Selecteer
vervolgens Bluetooth.

afb. 29. Het Bluetooth-submenu.

Het scherm geeft nu het submenu weer zoals aangegeven.

Kies een apparaat; Schakel het in (on) door de joystick naar rechts
door te duwen.

Het R-net-systeem moet nu worden uitgeschakeld en vervolgens
weer ingeschakeld.

De naam van elk apparaat kan worden gewijzigd met behulp van een
computer met een geïnstalleerd R-net-programmeertool.
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2.5.2.2 Koppelingsinstellingen

afb. 30. De pijl wijst naar het knipperende Bluetooth-
pictogram.

De Bluetooth-functie van het bedieningspaneel moet daarna als
volgt in de detectiemodus worden gezet:
• Houd de joystick naar voren geduwd tot er een pieptoon klinkt.

Dit duurt ongeveer 10 seconden; laat vervolgens los.
• Houd de joystick naar achteren geduwd tot er een pieptoon

klinkt. Dit duurt ongeveer 10 seconden; laat vervolgens los.

Het scherm geeft een knipperend Bluetooth-pictogram weer boven
de computerafbeelding. Dit is de bevestiging dat de Bluetooth-
functie van het bedieningspaneel in de detectiemodus staat. Het
apparaat kan nu door andere Bluetooth-apparaten worden herkend.

2.5.2.3 Koppelen met andere apparaten
Afhankelijk van het type apparaat dat u koppelt: een pc, een
Android-apparaat of een iDevice, moet u een specifieke procedure
volgen, afhankelijk van het apparaat dat u wilt koppelen.

Sommige procedures worden hieronder beschreven.
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2.5.2.4 Koppelen met een pc
De volgende procedure moet worden uitgevoerd op een pc:
• Open het venster waarin u een Bluetooth-apparaat kunt

selecteren om die aan de pc toe te voegen. De naam en het pad
zullen voor de verschillende versies van Windows enigszins
verschillen.

• Geef het wachtwoord 1234 op als hierom wordt gevraagd.
• Klik op R-net Mouse X wanneer het wordt weergegeven op het

scherm en de verbinding wordt voltooid. De R-net-muis wordt
nu weergegeven in de lijst met apparaten op de PC.

• Wanneer een verbinding tot stand is gekomen, stopt het
Bluetooth-pictogram op het bedieningspaneel met knipperen.

2.5.2.5 Koppelen met een Android-apparaat
De volgende procedure moet worden uitgevoerd op het Android-
apparaat:
• Selecteer de systeeminstellingen en schakel Bluetooth in.
• Selecteer R-net Mouse X uit de lijst met beschikbare apparaten.
• Geef het wachtwoord 1234 op als hierom wordt gevraagd.
• R-net Mouse X moet nu worden weergegeven als een

gekoppeld apparaat.
• Wanneer een verbinding tot stand is gekomen, stopt het

Bluetooth-pictogram op het bedieningspaneel met knipperen.
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2.5.2.6 Koppelen met een iDevice
De volgende procedure moet worden uitgevoerd op het iDevice.
• Selecteer de instellingen en schakel Bluetooth in.
• Selecteer R-net iDevice X in de lijst met beschikbare apparaten.
• R-net iDevice X moet nu worden weergegeven als een

gekoppeld apparaat.
• Wanneer een verbinding tot stand is gekomen, stopt het

Bluetooth-pictogram op het bedieningspaneel met knipperen.

2.5.2.7 De lijst met apparaten bijwerken
Het bedieningspaneel kan de Bluetooth-ID’s van maximaal vier
apparaten opslaan. Als u een apparaat uit de lijst met apparaten wilt
vervangen, moet een van de bestaande koppelingen worden
verwijderd. Deze procedure wordt geïnitieerd vanaf het gekoppelde
apparaat en is afhankelijk van het type apparaat.

Zodra een apparaat is ontkoppeld, kan er een nieuw apparaat
worden toegevoegd.

2.5.3 Andere Bluetooth-apparaten bedienen
In deze paragraaf worden de basisinstellingen besproken van een
rolstoel die wordt geleverd met een bedieningspaneel waarin
Bluetooth is geïntegreerd.
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2.5.3.1 Toegang krijgen tot een Bluetooth-apparaat
In de volgende paragraaf wordt besproken hoe u toegang kunt
krijgen tot een van de gekoppelde Bluetooth-apparaten.

2.5.3.2 De Bluetooth-modus activeren

afb. 31. Modusknop (A) en functieknop (B) om naar de
Bluetooth-modus te gaan.

De joystick-module met het 2,8"-scherm is compacter en is niet
uitgerust met modus- en profielknoppen.

Druk een aantal keren op de modusknop (A) totdat de Bluetooth-
modus wordt geactiveerd of houd de functieknop (B) ingedrukt om
naar de Bluetooth-modus, M3, te gaan. Als de functieknoppen van
uw bedieningspaneel zijn geprogrammeerd met zittingfuncties, kunt
u alleen de modusknop (A) gebruiken om naar de Bluetooth-modus
te gaan.
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afb. 32. Het Bluetooth-apparaatscherm waar
gekoppelde apparaten kunnen worden geselecteerd.

Als er meerdere Bluetooth-apparaten zijn gekoppeld en
ingeschakeld, wordt er een scherm weergegeven waar u een
Bluetooth-apparaat kunt selecteren om verbinding mee te maken en
om te gebruiken.

Als er slechts één Bluetooth-apparaat is ingeschakeld, wordt dit
apparaat direct op het scherm weergegeven.

Wissel tussen de apparaten door de joystick naar voren of achteren
door te duwen.

Selecteer het apparaat door naar rechts door te duwen.

afb. 33. Een geselecteerd Bluetooth-apparaat.

Wanneer een Bluetooth-apparaat is geselecteerd, zal het scherm een
pictogram weergeven dat het geselecteerde apparaattype aangeeft.

Als er slechts één Bluetooth-apparaat is ingeschakeld, wordt dit
scherm meteen weergegeven zodra de Bluetooth-modus is
geactiveerd.

43



R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.5.3.3 Bedieningsknoppen in de Bluetooth-modus

afb. 34. Knoppen en andere bedieningselementen in de Bluetooth-modus.

A. Toegangsinstellingen, pag. 45.
B. Ga terug naar de rijmodus, pag. 45.
C. Klikken met linker muisknop, pag. 46.
D. Klikken met rechter muisknop, pag. 46.
E. Omhoog of omlaag bladeren, pag. 47.
F. Joystick-functies, pag. 47.
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De knoppen A t/m D, de peddelschakelaar E en de joystick F, zoals
aangegeven in de vorige overzichtsafbeelding, hebben vooraf
gedefinieerde functies wanneer in de Bluetooth-modus een
Bluetooth-apparaat wordt geselecteerd. De functies worden
hieronder beschreven.

2.5.3.4 A – toegang tot instellingen

afb. 35. Functieknop (A) om het instellingenmenu vanuit
de Bluetooth-modus te openen.

Houd knop (A) ingedrukt om het instellingenmenu te openen. Zie
2.4.12 Instellingenmenu, Pag. 30 voor meer informatie over het
instellingenmenu.

Door de knop kort in te drukken, schakelt u de alarmlichten in of
uit.

2.5.3.5 B – teruggaan naar de rijmodus

afb. 36. Functietoets (B) om vanuit de Bluetooth-modus
naar de rijmodus te gaan.

Houd knop (B) ingedrukt om naar de rijmodus te gaan.

Door de knop kort in te drukken, schakelt u de verlichting in of uit.
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2.5.3.6 C – klikken met linker muisknop

afb. 37. Linker knop om te klikken met linker muisknop.

Druk op de knop om te klikken met een linker muisknop.

2.5.3.7 D – klikken met rechter muisknop

afb. 38. Rechter knop om te klikken met rechter
muisknop.

Druk op de knop om te klikken met een rechter muisknop.

46



R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

2.5.3.8 E – omhoog of omlaag bladeren

afb. 39. In de Bluetooth-modus kunt u de rechter
peddelschakelaar gebruiken om omhoog of omlaag te
bladeren.

Duw tegen de peddelschakelaar om omhoog te bladeren.

Trek aan de peddelschakelaar om omlaag te bladeren.

2.5.3.9 F – joystick-functies

afb. 40. Met behulp van Bluetooth kunt u de
muisfuncties met de joystick uitvoeren.

Beweeg de cursor in de gewenste richting door de joystick door te
duwen.

Schuif naar voren om omhoog te bladeren.

Schuif naar achteren om omlaag te bladeren.

Klikken met linker muisknop; duwtje links.

Klikken met rechter muisknop; duwtje rechts.

Een duwtje is een snelle, volledige doorbuiging; instellingen kunnen
worden gewijzigd om aan uw behoeften te voldoen met behulp
van een computer met de geïnstalleerde programmeertool.
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2.5.4 Opmerkingen: instellingen voor Bluetooth-modus gewijzigd na levering

Knop, tuimelschakelaar of
joystick

Functie
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2.6 IR-modus
Alleen van toepassing op R-net-bedieningspanelen met
geïntegreerd 3,5” of 2,8” kleurenscherm met IR.

2.6.1 Algemeen
De infraroodbediening, die is geïntegreerd in de joystick-module,
maakt het mogelijk om veelgebruikte IR-apparaten te repliceren,
zoals afstandsbedieningen voor TV, audio, kabel- en
satellietontvangers of voor de omgevingsbediening. IR-codes
kunnen worden geleerd zonder hulpmiddelen of worden geladen via
de IR-configuratiesoftware op de PC. De
programmeringsmogelijkheden voor de IR-configuratiesoftware
bestaan uit meer dan alleen het laden van codes.

Deze handleiding beschrijft alleen de leermethode.

De rolstoel is voorbereid op de IR-modus, maar er zijn geen IR-
codes opgeslagen in het systeem bij levering.
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2.6.2 IR setup

afb. 41. Het IR-setupscherm.

Het IR-setupmenu is toegankelijk via het instellingenmenu; zie
2.4.12 Instellingenmenu, Pag. 30.

Wanneer u het IR-setupmenu opent, worden de standaardapparaten
weergegeven. Wanneer een apparaat wordt geselecteerd, worden de
beschikbare opdrachten voor het apparaat weergegeven.

afb. 42. Opdrachten op het tv-menuscherm.

Wanneer een opdracht wordt gevolgd door een vinkje, betekent dit
dat er een opgeslagen IR-code voor is. Wanneer een opdracht niet is
geactiveerd, is de IR-code ervan nog niet opgeslagen.

IR-codes kunnen worden opgeslagen of verwijderd op de wijze die
in de volgende onderdelen wordt beschreven.
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2.6.3 Een IR-code leren

afb. 43. De locatie van de IR-ontvanger.

De IR-ontvanger bevindt zich boven het scherm op het
bedieningspaneel, gemarkeerd met een A in de afbeelding.

Wanneer een code moet worden geleerd, moet de afstandsbediening
dusdanig worden gehouden dat de IR-zender richting de IR-
ontvanger op het bedieningspaneel wijst; dit is de kleine opening die
in de afbeelding als A is gemarkeerd.

2.6.3.1 Procedure om een IR-code te leren

afb. 44. Voorbeeld van IR-setup.

Open het menu IR-setupmenu.

Selecteer een apparaat, bijvoorbeeld TV – (Device 1) zoals
weergegeven. '(Device 1)' geeft weer waar de unieke naam van het
apparaat zichtbaar is op het scherm.
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afb. 45. Het weergegeven scherm wanneer een
apparaat is geselecteerd.

De opdrachten voor het apparaat worden weergegeven op het
scherm, zoals te zien is in de afbeelding. Selecteer een te leren
opdracht.

In dit voorbeeld wordt kanaal omhoog (Channel Up) geselecteerd in
het tv-menu.

afb. 46. IR-setupmenu, code inleren.

Selecteer 'Learn Code' door de joystick naar rechts door te duwen
terwijl de opdracht is gemarkeerd.
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afb. 47. Richt de afstandsbediening op de IR-
ontvanger. Druk de knop twee keer in.

Richt de afstandsbediening van de TV op de IR-ontvanger van het
bedieningspaneel en druk twee keer op de knop voor kanaal
omhoog.

afb. 48. Leren is voltooid.

Als de leercodebewerking is voltooid, wordt er een groen vinkje op
het scherm weergegeven.
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afb. 49. Leren is niet goed verlopen.

Als de leercodebewerking is mislukt, wordt er een rood kruis op het
scherm weergegeven. Probeer de leercodebewerking opnieuw uit te
voeren.

afb. 50. Blader naar beneden naar Exit.

Nadat de code is ingeleerd, bladert u omlaag om 'Exit' te markeren.
Duw de joystick door naar links om terug te keren naar het
apparatenmenu, IR-setup.

De eerste keer dat een IR-code wordt geleerd, moet de stroom
worden uit- en ingeschakeld; dit doet u door het bedieningspaneel
uit en weer in te schakelen.
Als er al andere IR-codes zijn geleerd, hoeft u de stroom niet uit en
in te schakelen.
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2.6.4 IR-codes op volgorde leren
Het is mogelijk om voor één opdracht in het IR-setupmenu
meerdere IR-codes in te leren. Hierdoor kunnen in de IR-modus
meerdere IR-codes worden verzonden via één opdracht.

Voorbeelden:
1. De aan/uit-functie voor meerdere apparaten, zoals een tv en

dvd-speler, kan worden ingeleerd via één instelling in het IR-
setupmenu. Het bedieningspaneel zal de codes voor de geleerde
opdrachten vervolgens in één bedieningshandeling zenden. In dit
geval worden het TV-toestel en de DVD-speler vrijwel
tegelijkertijd aan- en uitgezet.

2. Eerder moest de gebruiker bij het selecteren van een TV-kanaal
het afzonderlijke kanaalnummer selecteren uit een lijst. Dit kon
erg onhandig zijn als er een TV-kanaal met meerdere cijfers
moest worden geselecteerd, bijvoorbeeld kanaal 143. Nu kunnen
de afzonderlijke codes voor de cijfers 1, 4 en 3 worden ingeleerd
via één opdracht in het IR-setupmenu. Wanneer deze opdracht
in het IR-setupmenu wordt geselecteerd, worden de IR-codes
vrijwel tegelijk verzonden.
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2.6.4.1 Een volgorde maken

afb. 51. Een vinkje gevolgd door drie stippen geeft
een geleerde volgorde aan.

• Selecteer de opdracht waarmee u de volgorde wilt initiëren. In
dit voorbeeld: tv – aan (TV – ON).

• Selecteer 'Learn Code' door de joystick naar rechts door te
duwen terwijl de opdracht is gemarkeerd.

• Richt de afstandsbediening van de tv op de IR-ontvanger van het
bedieningspaneel en druk twee keer op de aan/uit-knop.

• Na elke geslaagde leerbewerking wordt er kortstondig een vinkje
op het scherm weergegeven; selecteer opnieuw 'Learn Code'.

• Richt de afstandsbediening van de dvd op de IR-ontvanger van
het bedieningspaneel en druk twee keer op de aan/uit-knop.

• Na elke geslaagde leerbewerking wordt er kortstondig een vinkje
op het scherm weergegeven; selecteer opnieuw 'Learn Code'.

• Voltooi de procedure door 'Exit' te markeren en de joystick naar
links door te duwen.

• Nu ziet u naast de opdracht 'TV – ON' een vinkje en drie
stippen; dit geeft een ingeleerde procedure aan.
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2.6.5 IR-codes inschakelen en uitschakelen

afb. 52. Scherm en peddelschakelaar gemarkeerd met
A.

U kunt IR-codes in- en uitschakelen via het IR-setupmenu. Als een
code is uitgeschakeld, zal deze niet zenden en niet worden
weergegeven in de IR-modus.

Als u een IR-code wilt uitschakelen, duwt u de peddelschakelaar
voor de snelheid verder omhoog of omlaag. Een uitgeschakelde IR-
code wordt weergegeven met een X naast de gemarkeerde opdracht.

Als u een IR-code wilt inschakelen, duwt u de peddelschakelaars
voor de snelheid verder omhoog of omlaag. Een ingeschakelde code
wordt weergegeven met een vinkje naast de gemarkeerde opdracht.
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2.6.6 IR-codes verwijderen

afb. 53. Codes voor specifieke opdrachten
verwijderen.

Als u een IR-code voor een specifieke opdracht wilt verwijderen,
markeert u de opdracht in het menu met de apparaten en duwt u de
joystick naar rechts door. Selecteer vervolgens de optie voor het
verwijderen van de code (Delete Code).
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afb. 54. Alle codes voor een specifiek apparaat
verwijderen.

Als u alle IR-codes voor een apparaat wilt verwijderen, selecteert u
'Delete All Codes' in het submenu van het apparaat.

afb. 55. Alle codes uit het IR-setupmenu verwijderen.

Als u alle in het bedieningspaneel opgeslagen IR-codes wilt
verwijderen, selecteert u 'Delete All Codes' in het IR-setupmenu.
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2.7 Vergrendelen en ontgrendelen van
het besturingssysteem

2.7.1 Vergrendelen

afb. 56. Het vergrendelingssymbool wordt
weergegeven als de rolstoel vergrendeld is.

• Schakel het besturingssysteem in en beweeg de peddel naar
achteren.

• Na 1 seconde zal het besturingssysteem gaan piepen. Laat de
peddel nu los.

• Duw de joystick naar voren tot het besturingssysteem gaat
piepen.

• Duw de joystick naar achteren tot het besturingssysteem gaat
piepen.

• Laat de joystick los; er volgt een lange pieptoon.
• De rolstoel is nu vergrendeld.
• De rolstoel wordt uitgeschakeld.
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2.7.2 Ontgrendelen
• Als het besturingssysteem is uitgeschakeld, beweegt u de peddel

naar voren.
• Duw de joystick naar voren tot het besturingssysteem gaat

piepen.
• Duw de joystick naar achteren tot het besturingssysteem gaat

piepen.
• Laat de joystick los; er volgt een lange pieptoon.
• De rolstoel is nu ontgrendeld.

2.8 Zitfuncties
2.8.1 Niet van toepassing op alle

zittingmodellen
Op sommige zittingen kunnen de elektrische functies worden
bediend met de joystick op het bedieningspaneel. Sommige
modellen hebben een geheugen voor drie zitposities. Het
instellingsmechanisme voor de zitting slaat elke zitfunctie uit het
geheugen op. Dit maakt het makkelijk om een eerder opgeslagen
zitpositie op te vragen.
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2.8.2 De zitting manoeuvreren

afb. 57. Voorbeeld van pictogrammen die kunnen
worden weergegeven wanneer u de stoel
manoeuvreert.

1. Druk een of meer keren op de modustoets totdat er een
pictogram voor de zitfunctie op het display van het
bedieningspaneel wordt weergegeven.

2. Beweeg de joystick naar links of rechts om een zitfunctie te
selecteren. Het pictogram voor de geselecteerde zitfunctie wordt
weergegeven op het display.
Welke pictogrammen worden weergegeven, hangt af van het
zittingmodel en de beschikbare functies.

3. Beweeg de joystick naar voren of achteren om de functie te
activeren.

VOORZICHTIGHEID!

Het symbool M

Als het symbool M wordt weergegeven samen met het stoelpictogram,
betekent dit dat er een geheugenfunctie is geactiveerd. Beweeg de
joystick naar links of rechts om in plaats daarvan een zitfunctie te kiezen.
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2.8.2.1 Ga terug naar de rijmodus

afb. 58. Standaard display-afbeelding met
snelheidsindicator.

Druk een of meer keren op de modustoets totdat er een
standaardafbeelding met snelheidsindicator op het display van het
bedieningspaneel wordt weergegeven.
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2.8.3 Geheugen
2.8.3.1 Een zittingpositie uit het geheugen ophalen

afb. 59. Geheugenfunctie geactiveerd

Sommige stoelbesturingssystemen kunnen drie zitposities in hun
geheugen opslaan. Het instellingsmechanisme voor de zitting slaat
elke zitfunctie uit het geheugen op. Dit maakt het makkelijk om een
eerder opgeslagen zitpositie op te vragen.
1. Druk een of meer keren op de modustoets totdat er een

pictogram voor de zitfunctie op het display van het
bedieningspaneel wordt weergegeven.

2. Beweeg de joystick naar links of rechts om een positie uit het
geheugen te selecteren (M1, M2 of M3). Er wordt een
stoelpictogram en symbool M voor de geselecteerde positie uit
het geheugen weergegeven op het display van het
bedieningspaneel.

64



R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-bedieningspaneel

3. Druk de joystick naar voren. De zitting past zich aan aan de
eerder opgeslagen positie. Om veiligheidsredenen moet de
joystick net zolang naar voren worden gedrukt totdat de zitting
volledig in de opgeslagen positie staat. Zodra de zitting in de
opgeslagen positie staat, stopt de beweging.

VOORZICHTIGHEID!
Door de joystick los te laten, stopt u de
beweging van de zitting

Laat op elk gewenst moment de joystick los om de beweging van de zitting
te stoppen.
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Ga terug naar de rijmodus

afb. 60. Standaard display-afbeelding met
snelheidsindicator.

Druk een of meer keren op de modustoets totdat er een
standaardafbeelding met snelheidsindicator op het display van het
bedieningspaneel wordt weergegeven.
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2.8.3.2 Zitpositie opslaan in het geheugen

afb. 61. Opslagfunctie geactiveerd.

1. Stel de zitfunctie in op de gewenste positie.
2. Activeer de zittinggeheugenfunctie door een of meer keren op

de modustoets te drukken totdat er een zittingpictogram op het
display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.

3. Beweeg de joystick naar links of rechts om een positie uit het
geheugen te selecteren (M1, M2 of M3). Op het display worden
een zittingpictogram en het geheugensymbool M voor de
geselecteerde opgeslagen positie weergegeven.

4. Beweeg de joystick naar achteren om de opslagfunctie (Save) te
activeren. Er wordt een pijl weergegeven naast het
geheugensymbool M.

5. Sla de actuele positie op door de joystick naar voren te bewegen
en in die positie vast te houden tot de pijl naast het
geheugensymbool M wordt weergegeven.
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Ga terug naar de rijmodus

afb. 62. Standaard display-afbeelding met
snelheidsindicator.

Druk een of meerdere keren op de modusknop totdat er een
standaardafbeelding met snelheidsindicator op het display van het
bedieningspaneel wordt weergegeven.
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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 die 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, diens dochter-

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

Raadpleeg voor meer informatie over de wijze waarop Permobil uw
gegevens kan gebruiken, de privacyverklaring op
https://privacy.permobil.com/
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WAARSCHUWING!

Vliegtuigmodus

Het ConnectMe-apparaat bevat een radiozender. In bepaalde gebieden
is radiotransmissie niet toegestaan en moet ConnectMe in de vlieg-
tuigmodus worden gezet; 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.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk om erop te letten waar radiotrans-
missie toegestaan is en waar niet.
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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. 63. Verschillende manieren om modi te openen.

2. Ga met behulp van de knop Mode op de joystick of het OMNI-
beeldscherm 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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afb. 64. Houd 15 seconden links ingedrukt.

4. Houd het invoerapparaat 15 seconden links ingedrukt. Er zal een
pieptoon klinken.
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afb. 65. 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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afb. 66. 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.

74



R-net LCD (CJSM2) ConnectMe

afb. 67. 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 zendmodem 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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afb. 68. Verschillende manieren om modi te openen.

2. Ga met behulp van de knop Mode op de joystick of het OMNI-
beeldscherm 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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afb. 69. Houd 15 seconden links ingedrukt.

4. Houd het invoerapparaat 15 seconden links ingedrukt. Er zal een
pieptoon klinken.
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afb. 70. 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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afb. 71. 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 uit-stand staan.
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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-conformiteitsverklaring is beschikbaar
op de volgende website:
https://legal.permobil.com/declaration-of-conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Marktgoedkeuring

Certificaten

Bluetooth: Verklaard als Bluetooth smart product
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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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