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Inledning
Den här användarmanualen täcker funktionerna i R-net LCD
(CJSM2)manöverpanelen och är avsedd att användas som ett tillägg
till elrullstolens användarmanual.

Läs och följ alla instruktioner och varningar i alla manualer innan du
börjar använda din elrullstol och dess tillbehör. Felaktig användning
kan medföra risk för skador på både användaren och rullstolen. För
att minska riskerna bör du läsa användarmanualen noggrant, särskilt
säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.

Det är också av största vikt att du ägnar erforderlig tid att bekanta dig
med rullstolen och dess tillbehörs olika knappar, funktions- och
styrreglage, sitsens olika justeringsmöjligheter m.m. innan du tar den
i bruk.

All information, samtliga bilder, illustrationer och specifikationer
baseras på den produktinformation som fanns tillgänglig vid
tidpunkten för tryckning av den här bruksanvisningen. Bilder och
illustrationer i bruksanvisningen är exempel och är inte avsedda att
vara exakta avbildningar av de olika delarna.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på produkten utan
föregående meddelande.
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R-net LCD (CJSM2) Varningar

1 Varningar

VARNING!

Miljöförhållanden

Skydda din rullstol mot fukt, inklusive regn, snö, smuts eller stänk.

Om någon av kåporna eller joystickens gummibälg har sprickor eller
liknande bör de genast bytas. Om detta inte görs kan fukt komma in i
elektroniken och orsaka personskada eller egendomsskada, inklusive
brand.
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R-net LCD (CJSM2) Varningar
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2 R-net LCD-manöverpanel

Bild 1. Översikt manöverpanel.

A. Varningsblinkers och sitslyft
B. Belysning och ryggvinkling
C. Skärm
D. Vänster blinkers och benvinkling
E. Höger blinkers och sitsvinkling
F. Knappen Mode (Läge)
G. Knappen Profil
H. Huvudström på eller av; väljare för Läge

eller Profil
I. Vippomkopplare för maxhastighet, minska

eller öka
J. Joystick
K. Knapp för signalhorn
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

Översiktsbilden på föregående sida visar manöverpanelens
huvudfunktioner. Alla knappar, vippomkopplare och joysticken kan
ha ytterligare funktioner.

Ladduttaget är placerat på framsidan av manöverpanelen
Bild 2 Ladduttag

Det finns två uttag på panelens bas. Ett är avsett för en extern
strömbrytare och det andra för en extern profilomkopplare.
Bild 13 Uttag.

Rullstolen kan, förutom manöverpanelen, även vara försedd med en
extra manöverpanel till sitsen.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.1 Ladduttag

Bild 2. Ladduttag

Det här uttaget används endast för att ladda och låsa rullstolen. Anslut
inte någon programmeringskabel till detta uttag. Uttaget skall inte
användas som strömkälla för någon annan elektrisk utrustning.
Anslutning av annan elektrisk utrustning kan skada styrsystemet eller
påverka rullstolens elektromagnetiska kompatibilitet (EMC).

VIKTIGT!
Använd endast den medföljande
batteriladdaren

Rullstolens garanti upphör att gälla om någon annan utrustning än
batteriladdaren som hör till rullstolen eller nyckeln som används för låsning
ansluts till manöverpanelens ladduttag.

2.2 Knappar och vippomkopplare
På manöverpanelen finns totalt 7 knappar och 2 vippomkopplare.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.2.1 Vippomkopplare för Ström, Läge och
Profil

Bild 3. Vippomkopplare för Ström, Läge och Profil.

Vippomkopplaren används för att slå på och stänga av styrsystemet.

Skjut fram vippomkopplaren för att slå till strömmen och dra bak
den för att slå från strömmen.

Vippomkopplaren kan även användas för att bläddra genom de
tillgängliga profilerna och lägena. Skjut vippomkopplaren framåt för
att bläddra genom de tillgängliga profilerna och lägena.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

Bild 4. Vippomkopplare för ström, läge och profil,
tidigare version.

Om din panel är utrustad med en tidigare version av
vippomkopplaren enligt bild 4, följ beskrivningen nedan.

Tryck på vippomkopplaren för att slå till eller från strömmen.

Vippomkopplaren kan även användas för att bläddra genom de
tillgängliga profilerna och lägena. Skjut vippomkopplaren framåt för
att bläddra genom de tillgängliga profilerna och lägena.

2.2.2 Vippomkopplare för maxhastighet

Bild 5. Vippomkopplare för maxhastighet, minska eller
öka.

Denna vippomkopplare minskar eller ökar rullstolens maxhastighet.
Maxhastighetsindikatorn på displayen visar aktuell inställning. För
vippomkopplaren framåt för att öka inställningen och bakåt för att
minska.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.2.3 Knapp för signalhorn

Bild 6. Knapp för signalhorn.

Vid tryck på strömbrytaren ljuder en signal för att påkalla
uppmärksamhet.

2.2.4 Knappen Mode (Läge)

Bild 7. Knappen Mode (Läge).

Med hjälp av knappen Mode kan användaren bläddra mellan
styrsystemets tillgängliga driftlägen. De tillgängliga lägena beror på
programmeringen och på vilka andra utenheter som är anslutna till
styrsystemet.

2.2.5 Knappen Profil

Bild 8. Knappen Profil.

Med hjälp av knappen Profil kan användaren bläddra mellan
styrsystemets tillgängliga profiler. Antalet tillgängliga profiler beror
på hur styrsystemet har programmerats.

2.2.6 Funktionsknappar
Fyra funktionsknappar finns på vänster och höger sida av displayen.
Symbolerna på skärmen visar den aktuella funktionen.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.2.6.1 Varningsblinkers och sitslyft

Bild 9. Funktionsknapp och skärmsymboler för
varningsblinkers och sitslyft.

Den här knappen styr rullstolens varningsblinkers om rullstolen är
utrustad med belysning och sitslyften om den här funktionen är
programmerad för manöverpanelen.

Varningsblinkers används när rullstolen är placerad så att den utgör
ett hinder för andra. När varningsblinkers är på blinkar en symbol på
skärmen i takt med rullstolens varningsblinkers.

Så här tänder och släcker du varningsblinkersen.
1. Tryck på knappen för att tända varningsblinkersen.
2. Tryck på knappen igen för att stänga av varningsblinkersen.

Så här styr du sitslyften.
1. Håll knappen intryckt för att höja sitsen till önskat läge.
2. Tryck och håll ned knappen igen för att sänka sitsen till önskad

position.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.2.6.2 Belysning och ryggvinkling

Bild 10. Funktionsknapp och skärmsymboler för
belysning och ryggvinkling.

Den här knappen styr de främre och bakre belysningarna om
rullstolen är utrustad med belysning och ryggvinklingen om denna
funktion är programmerad för manöverpanelen.

När lamporna är tända tänds en symbol på skärmen.

Så här tänder och släcker du belysningen.
1. Tryck på knappen för att tända fram- och bakljusen.
2. Tryck på knappen igen för att släcka fram- och bakljusen.

Så här styr du ryggvinklingen.
1. Tryck och håll in knappen för att vinkla ryggstödet framåt till

önskad position.
2. Tryck och håll in knappen igen för att vinkla ryggstödet bakåt till

önskad position.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.2.6.3 Vänster blinkers och benvinkling

Bild 11. Funktionsknapp och skärmsymboler för vänster
blinkers och benvinkling.

Den här knappen styr vänster blinkers om rullstolen är utrustad med
belysning och benvinklingen om denna funktion är programmerad
för manöverpanelen.

När vänster blinkers är på blinkar en symbol på skärmen i takt med
rullstolens vänstra blinkers.

Så här aktiverar och inaktiverar du vänster blinkers.
1. Tryck på knappen för att aktivera vänster blinkers.
2. Tryck på knappen igen för att stänga av vänster blinkers.

Så här styr du benvinklingen.
1. Tryck och håll in knappen för att vinkla benstödet framåt till

önskad position.
2. Tryck och håll in knappen igen för att vinkla benstödet bakåt till

önskad position.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.2.6.4 Höger blinkers och sitsvinkling

Bild 12. Funktionsknapp och skärmsymboler för höger
blinkers och sitsvinkling.

Den här knappen styr höger blinkers om rullstolen är utrustad med
belysning och sitsvinklingen om denna funktion är programmerad
för manöverpanelen.

När höger blinkers är på blinkar en symbol på skärmen i takt med
rullstolens högra blinkers.

Så här tänder och släcker du höger blinkers.
1. Tryck på knappen för att aktivera höger blinkers.
2. Tryck på knappen igen för att stänga av höger blinkers.

Så här styr du sitsvinklingen.
1. Håll knappen intryckt för att vinkla sitsen framåt till önskat läge.
2. Tryck och håll in knappen igen för att vinkla sitsen bakåt till

önskad position.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.3 Uttag

Bild 13. Uttag.

Uttaget för extern strömbrytare (A) gör det möjligt för användaren
att starta och stänga av rullstolen med hjälp av en extern knapp.

Uttaget för extern profil-knapp (B) gör det möjligt för användaren
att välja profil med hjälp av en extern knapp. Om du vill ändra profil
under körning, tryck helt enkelt på knappen.

2.4 Display
Genom att titta på manöverpanelens display kan du få en uppfattning
om styrsystemets status. Styrsystemet är aktivt när displayen är
upplyst.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.1 Skärmsymboler

Bild 14. Körskärm när den är inställd på profil 8.

R-nets körskärm har vanliga komponenter som alltid visas, och
komponenter som bara visas under vissa förhållanden.
A. Hastighetsmätare
B. Profilnamn
C. Batteriindikator
D. Klocka
E. Maxhastighetsindikator
F. Aktuell profil
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.2 Batteriindikator

Displayen visar batteristatus (från
vänster till höger):

Rött, gult och grönt Fulladdat

Rött och gult Laddat till hälften

Rött Ladda batterierna

Bild 15. Batteriindikator.

Batteriindikatorn visar batteriets status.
• Konstant sken: Allt är i sin ordning.
• Blinkar långsamt: Styrsystemet fungerar som det ska, men

batteriet behöver laddas så snart som möjligt.
• Vandrande: Rullstolens batterier håller på att laddas. Rullstolen

kan inte köras förrän laddaren har kopplats bort och styrsystemet
har stängts av och slagits på igen.

2.4.3 Maxhastighetsindikator

Bild 16. Maxhastighetsindikator.

Här visas den nuvarande inställningen av maxhastighet.

Maxhastigheten justeras med hjälp av vippomkopplaren.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.4 Aktuell profil

Bild 17. Aktuell profil.

Profilnumret beskriver vilken profil som styrsystemet för tillfället
använder. Profiltexten är namnet eller beskrivningen på profilen som
styrsystemet för tillfället använder.

2.4.5 I fokus

Bild 18. I fokus.

När styrsystemet har mer än en metod för direktstyrning, som en
andra joysticksmodul eller en dubbelmodul för ledsagarstyrning, visar
den modul som för närvarande styr rullstolen symbolen ”I fokus”.

2.4.6 Begränsad hastighet

Bild 19. Begränsad hastighet.

Den här symbolen visas när rullstolens hastighet är begränsad, som
till exempel när sitsen är höjd. Om rullstolen hindras från att köra
blinkar symbolen.

2.4.7 Omstart

Bild 20. Omstart krävs.

Den här symbolen blinkar när styrsystemet behöver startas om, till
exempel efter att modulen har omkonfigurerats.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.8 Systemtemperatur

Bild 21. Systemtemperatur.

Den här symbolen innebär att en säkerhetsfunktion har utlösts.
Denna säkerhetsfunktion minskar strömmen till motorerna och
återställs automatiskt när styrsystemet har svalnat. När denna symbol
visas, kör sakta eller stanna rullstolen. Om styrsystemets temperatur
fortsätter att öka kan den nå en nivå där styrsystemet måste svalna,
och då går det inte att köra längre.

2.4.9 Motortemperatur

Bild 22. Motortemperatur.

Den här symbolen innebär att en säkerhetsfunktion har utlösts. Den
här säkerhetsfunktionen minskar strömmen till motorerna och
återställs automatiskt efter en viss tidsperiod. När systemet återställs
försvinner symbolen. När denna symbol visas, kör sakta eller stanna
rullstolen. Permobil rekommenderar att du kör sakta under en kort
period efter att symbolen har försvunnit för att förhindra onödig
påfrestning på rullstolen. Om symbolen förekommer flera gånger
och rullstolen inte körs på något av de sätt som nämns i kapitlet
Körbegränsningar i rullstolens användarmanual så kan det vara något
fel på rullstolen. Kontakta din servicetekniker.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.10 Timglas

Bild 23. Timglas.

Den här symbolen visas när styrsystemet växlar mellan olika lägen.
Till exempel kan den visas när man går in i programmeringsläget.
Symbolen är animerad så att man kan se hur sanden rinner genom
timglaset.

2.4.11 Nödstopp

Bild 24. Nödstopp.

Om styrsystemet har programmerats för låst drift eller
manöverdonsdrift är en nödstoppsknapp vanligen ansluten via
uttaget för extern profilknapp. Om nödstoppsknappen används eller
kopplas ur blinkar den här symbolen.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.12 Inställningsmeny

Bild 25. Inställningsmeny.

Inställningsmenyn ger användaren möjlighet att ställa in klocka,
skärmens ljusstyrka och bakgrundsfärg osv.

Håll funktionsknappen för varningsblinkers intryckt för att öppna
inställningsmenyn. Om funktionsknapparna på din manöverpanel är
programmerade med sitsfunktioner, tryck först på lägesknappen en
eller flera gånger tills ikonen för inställningar visas på skärmen, tryck
sedan och håll in funktionsknappen för varningsblinkers för att
öppna inställningsmenyn.

Bläddra i menyn genom att föra joysticken bakåt eller framåt.

En sidorörelse med joysticken öppnar en undermeny med
tillhörande funktionsalternativ.

Lämna inställningsmenyn genom att först välja Avsluta längst ned i
menyn och sedan föra joysticken åt höger.

Menypunkterna beskrivs i följande avsnitt.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.12.1 Tid
Det följande avsnittet beskriver undermenyer relaterade till Tid.

Ställ in tid Tillåter användare att ställa in den aktuella tiden.

Displaytid Detta ställer in formatet för tidsvisningen eller
stänger av den. Alternativen är 12 timmar, 24
timmar eller Av.

2.4.12.2 Sträcka

Bild 26. Vägmätare.

Det följande avsnittet beskriver undermenyer relaterade till Sträcka
(körsträcka).

Total sträcka Detta värde sparas i strömmodulen. Det är
relaterat till den totala körsträckan under den tid
som den aktuella strömmodulen varit monterad i
chassit.

Trippsträcka Detta värde sparas i joysticksmodulen, det
relaterar till den totala körsträckan sedan förra
återställningen.

Displayavstånd Ställer in om Total sträcka eller Trippsträcka visas
som vägmätare på joysticksmodulen.

Radera trippsträcka Om joysticken förs åt höger kommer
trippsträckan att raderas.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.12.3 Bakgrundsbelysning
Det följande avsnittet beskriver undermenyer relaterade till
Bakgrundsbelysning.

Bakgrundsbelysning Detta ställer in bakgrundsbelysningen på skärmen.
Den kan ställas in mellan 0 % och 100 %.

Auto
bakgrundsbelysning

Joysticksmodulen innehåller en sensor för
omgivningsljus för att automatiskt justera
skärmens ljusstyrka. De programmerbara
alternativen är Av eller På. Med inställningen På
justerar skärmen ljusstyrkan utifrån ljussensorns
värde. Med inställningen Av kommer skärmens
ljusstyrka inte att ändras efter ljusintensiteten.

Tid för
bakgrundsbelysning

detta ställer in den tid bakgrundsbelysningen
förblir aktiv om inte fler kommandon tas emot
från inmatningsenheten, den kan ställas in mellan
0 och 240 sekunder.

2.4.12.4 Bluetooth
Gäller för manöverpaneler med integrerad Bluetooth.

Om joysticken förs åt höger öppnas en undermeny för att
konfigurera skärmbilden för Bluetooth-läge. Se kapitlet om
Bluetooth-läge för mer information, se sid. 32.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.12.5 IR-konfiguration
Gäller för manöverpaneler med integrerat IR.

Om joysticken förs åt höger öppnas en undermeny för inlärning och
radering av IR-koder. Se kapitlet om IR för mer information;
sid. 45.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.4.12.6 Programmering
Det följande avsnittet beskriver undermenyer relaterade till
programmering.

Sov Ställer in tiden, efter vilken styrsystemet går i
viloläge om inget kommando mottas från en
inmatningsenhet.

Knappvolym Ställer in volymen för den ljudsignal som
indikerar knapptryckningar.

Signalhornsvolym Ställer in volymen för signalhornet.

Startsignal Ställer in om styrenheten avger en kort pipsignal
när den slås på. Endast tillgängligt för senare
versioner av manöverpanelen.

Tillfälliga
skärmbilder

Bestämmer om programmerade tillfälliga
skärmbilder ska visas.

Visning av hastighet Ställer in hur rullstolshastigheten visas;
alternativen är mph, km/h eller Av.

Visning Ställer in formatet för digital körningsvisning;
alternativ är vägmätare, hastighet eller båda.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

Bild 27. Två exempel från skärmbilden Diagnostik.

Diagnostik Tillåter användaren att läsa diagnostikinformation
från styrsystemet.

Timer Tillåter användaren att visa hur många timmar
rullstolen har körts.

2.4.12.7 Avsluta
Lämnar inställningsmenyn.

2.5 Bluetooth-läge
Gäller endast för R-net manöverpaneler, 3,5”- eller 2,8”-färgskärm,
med Bluetooth integrerat i joysticksmodulen.
Joysticksmodulerna skiljer sig åt genom att versionen med 3,5"-
skärm är utrustad med knapparna Läge och Profil under skärmen.
Joysticksmoduler med 2,8"-skärmar är mer kompakta och saknar
dessa knappar.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.5.1 Allmänt
När en rullstol levereras utrustad med en manöverpanel med
Bluetooth så är Bluetooth-funktionerna förprogrammerade i en
grundkonfiguration. Denna konfiguration beskrivs nedan.

Grundkonfigurationen är förberedd för parkoppling av upp till fyra
Bluetooth-enheter, två datormöss eller Android-enheter och två
iDevices, utan några ytterligare verktyg. Konfigurationen kan
omprogrammeras med en programmeringsnyckel och en R-net-
programmeringsenhet installerad på en dator. Med denna utrustning
är det möjligt att t.ex. döpa om eller ersätta text och ikoner som
beskriver en viss enhet, aktivera muskommandon, ändra tiden och
markörens hastighet m.m.

2.5.2 Hopparning med enheter
En enhet måste vara satt till PÅ från Inställningsmenyn innan den
kan parkopplas. Följ beskrivningen nedan.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.5.2.1 Inställningsmeny

Bild 28. Välj Bluetooth för att öppna undermenyn.

Håll funktionsknappen för varningsblinkers intryckt för att öppna
inställningsmenyn och välj sedan Bluetooth. Om
funktionsknapparna på din manöverpanel är programmerade med
sitsfunktioner, tryck på lägesknappen en eller flera gånger tills ikonen
för inställningar visas på skärmen, tryck och håll ned
funktionsknappen för varningsblinkers för att öppna
inställningsmenyn och välj sedan Bluetooth.

Bild 29. Undermenyn Bluetooth.

Skärmen visar nu undermenyn så som på bilden.

Välj en enhet; sätt den till På genom att föra joysticken åt höger.

R-net-systemet måste nu stängas av och sedan sättas på igen.

Namnet på varje enhet kan ändras genom att använda en dator med
ett installerat R-net-programmeringsverktyg.
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R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.5.2.2 Konfigurering av parkoppling

Bild 30. Pilen pekar på den blinkande Bluetooth-ikonen.

Bluetooth-funktionen i manöverpanelen ska sedan ställas i
Avkänningsläge, vilket du gör genom att följa denna
arbetsbeskrivning:
• För joysticken framåt och håll den där tills du hör ett pipljud.

Detta tar cirka 10 sekunder, släpp sedan joysticken.
• För joysticken i motsatt riktning och håll den där tills du hör ett

pipljud. Detta tar cirka 10 sekunder, släpp sedan joysticken.

Skärmen visas med en blinkande Bluetooth-ikon ovanför
datorbilden. Detta bekräftar att manöverpanelens Bluetooth är satt
till Avkänningsläge. Den kan nu upptäckas av andra Bluetooth-
enheter.

2.5.2.3 Parkoppling med olika enheter
Beroende på typen av enhet du ansluter till (en dator, en Android-
enhet eller en iDevice) måste du följa ett visst förfarande beroende på
den enhet du vill ansluta till.

Några förfaranden beskrivs nedan.
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2.5.2.4 Anslutning till en dator
Följande arbetssteg ska utföras på en dator:
• Öppna fönstret där du kan välja en Bluetooth-enhet som ska

anslutas till datorn. Namnet och sökvägen skiljer sig åt något för
de olika Windows-versionerna.

• Ange lösenordet 1234 om du uppmanas till det.
• Klicka på R-net mus X när det visas på skärmen och anslutningen

kommer att utföras. R-net-musen visas nu i listan med enheter på
datorn.

• När en anslutning har upprättats slutar Bluetooth-ikonen på
manöverpanelens display att blinka.

2.5.2.5 Parkoppling med en Android-enhet
Följande förlopp ska utföras på Android-enheten
• Välj systeminställningar och slå på Bluetooth.
• Välj R-net mus X i listan med tillgängliga enheter.
• Ange lösenordet 1234 om du uppmanas till det.
• R-net mus X ska nu visas som en parkopplad enhet.
• När en anslutning har upprättats slutar Bluetooth-ikonen på

manöverpanelens display att blinka.
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2.5.2.6 Parning med en iDevice
Följande förlopp ska utföras på iDevice.
• Välj inställningar och slå på Bluetooth.
• Välj R-net iDevice X i listan med tillgängliga enheter.
• R-net iDevice X ska nu visas som en parkopplad enhet.
• När en anslutning har upprättats slutar Bluetooth-ikonen på

manöverpanelens display att blinka.

2.5.2.7 Uppdatera listan över enheter
Manöverpanelen lagrar Bluetooth-ID för upp till fyra enheter. För
att ersätta en post i listan över enheter, måste en av de befintliga
anslutningarna raderas. Detta förlopp inleds på den anslutna enheten
och varierar beroende på typen av enhet.

När en anslutning har tagits bort kan en ny enhet läggas till.

2.5.3 Använda Bluetooth-enheter
Detta avsnitt beskriver grundinställningarna på en rullstol som
levererats med en manöverpanel med integrerad Bluetooth.

2.5.3.1 Få åtkomst till en Bluetooth-enhet
Följande avsnitt beskriver hur du får åtkomst till en av de
parkopplade Bluetooth-enheterna.
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2.5.3.2 Gör så här för att öppna Bluetooth-läge

Bild 31. Lägesknapp (A) och funktionsknapp (B) för att
gå in i Bluetooth-läge.

Joysticksmodul med 2,8"-skärm är mer kompakt och saknar Mode-
och Profile-knappar.

Tryck på knappen Mode (A) flera gånger tills du kommer till
Bluetooth-läget eller håll/tryck in och håll ner funktionsknappen B
för att komma till Bluetooth-läge (M3). Om funktionsknapparna på
din manöverpanel är programmerade med sitsfunktioner kan du
endast använda lägesknappen (A) för att gå in i Bluetooth-läge.
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Bild 32. Bluetooth-skärmbilden på enheten där de
parkopplade enheterna väljs.

Om mer än en Bluetooth-enhet är parkopplad och aktiverad visas en
skärmbild där en Bluetooth-enhet kan väljas för anslutning och
användning.

Om bara en Bluetooth-enhet är aktiverad så visas den direkt på
skärmen.

Stega mellan enheterna genom att föra joysticken framåt eller bakåt.

Välj enheten genom att föra joysticken åt sidan.

Bild 33. En vald Bluetooth-enhet.

När en Bluetooth-enhet är vald visar skärmen en ikon som
symboliserar den valda enhetstypen.

Om endast en Bluetooth-enhet är aktiverad visas denna skärmbild så
snart Bluetooth-läget är aktiverat.
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2.5.3.3 Manöverknappar i Bluetooth-läge

Bild 34. Knappar och andra reglage för styrning i Bluetooth-läge.

A. Öppna inställningar, sid. 41.
B. Återgång till körläge, sid. 41.
C. Klick med vänster musknapp, sid. 42.
D. Klick med höger musknapp, sid. 42.
E. Bläddra upp eller ner, sid. 42.
F. Joysticksfunktioner, sid. 43.
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Knapparna A till D, vippomkopplaren E och joysticken F, som visas
på den föregående översiktsbilden, har fördefinierade funktioner när
en Bluetooth-enhet är vald i Bluetooth-läget. Funktionerna beskrivs
nedan.

2.5.3.4 A – öppna inställningar

Bild 35. Funktionsknapp (A) för att öppna
inställningsmenyn från Bluetooth-läget.

Tryck på knappen (A) och håll den intryckt för att öppna
inställningsmenyn. Mer information om inställningsmenyn finns i
2.4.12 Inställningsmeny, Sid. 27.

En kort tryckning tänder och släcker varningsblinkersen.

2.5.3.5 B – återgå till körläge

Bild 36. Funktionsknapp (B) för att gå in i körläge från
Bluetooth-läge.

Tryck på knappen (B) och håll den intryckt för att gå till körläge.

En kort tryckning tänder och släcker belysningen.
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2.5.3.6 C – klick med vänster musknapp

Bild 37. Vänster knapp för klick med vänster musknapp.

Tryck på knappen för att utföra ett klick med vänster musknapp.

2.5.3.7 D – klick med höger musknapp

Bild 38. Höger knapp för klick med höger musknapp.

Tryck på knappen för att utföra ett klick med höger musknapp.

2.5.3.8 E – bläddra uppåt eller nedåt

Bild 39. I Bluetooth-läge används höger
vippomkopplare för att bläddra uppåt eller nedåt.

Skjut fram vippomkopplaren för att bläddra uppåt.

Dra tillbaka vippomkopplaren för att bläddra nedåt.
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2.5.3.9 F – joysticksfunktioner

Bild 40. Med Bluetooth kan joysticken ta över musens
funktioner.

Flytta markören i önskad riktning genom att föra joysticken.

Skjut framåt för att bläddra uppåt.

Skjut bakåt för att bläddra nedåt.

Klick med vänster musknapp; skjut åt vänster.

Klick med höger musknapp; skjut åt höger.

Joysticken ska föras snabbt till sitt ändläge, inställningar kan ändras
för anpassning till dina behov med hjälp av en dator med installerat
programmeringsverktyg.
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2.5.4 Anteckningar – Inställningarna för Bluetooth-läge har ändrats efter leverans

Knapp, vippomkopplare eller
joystick

Funktion
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2.6 IR-läge
Gäller endast för R-net manöverpaneler med integrerad IR, 3,5”
eller 2,8”-färgskärm med IR.

2.6.1 Allmänt
Den infraröda styrningen, integrerad i joysticksmodulen, gör det
möjligt att reproducera ofta använda IR-enheter, som t.ex.
fjärrkontroller för TV, ljud, kabel, satellit eller omgivningskontroll.
IR-koder kan antingen läras in utan verktyg eller laddas in genom ett
datorbaserat IR-konfigurationsprogram. IR-konfigureringsenhetens
programmeringsfunktioner omfattar mer än att ladda in koder.

Denna manual beskriver endast inlärningsmetoden.

Rullstolen är förberedd för IR-läge, men det finns inga IR-koder
lagrade i systemet vid leverans.
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2.6.2 IR-konfiguration

Bild 41. Skärmbild för IR-konfiguration.

Menyn IR-konfiguration kan öppnas via inställningsmenyn; se
2.4.12 Inställningsmeny, Sid. 27.

När du öppnar menyn IR-konfiguration visas standardutrustningen.
När en utrustning har valts visas dess kommandon.

Bild 42. Kommandon på skärmbilden TV-meny.

När ett kommando följs av en markering betyder det att den har en
sparad IR-kod. När ett kommando inte är markerat, har dess IR-
kod ännu inte sparats.

IR-koder kan sparas eller raderas så som beskrivs i följande avsnitt.

46



R-net LCD (CJSM2) R-net LCD-manöverpanel

2.6.3 Lära in en IR-kod

Bild 43. IR-mottagarens placering.

IR-mottagaren är placerad ovanför skärmen på manöverpanelen,
markerad med A på bilden.

När en kod lärs in måste enheten hållas så att dess IR-sändare pekar
mot IR-mottagaren på manöverpanelen, dvs. det lilla fönstret som är
markerat med A på bilden.

2.6.3.1 Inlärningsförfarande för IR-kod

Bild 44. Exempel på IR-konfiguration.

Öppna menyn IR-konfiguration.

Välj en enhet, t.ex. TV – (enhet 1) enligt bilden. ”(Enhet 1)” visar
var utrustningens unika namn kan visas på skärmen.
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Bild 45. Skärmen visas när utrustningen har valts.

Kommandon för utrustningen visas på skärmen, se bilden. Välj ett
kommando för inlärning.

I detta exempel; kanal upp kommer att väljas från TV-meny.

Bild 46. Menyn IR-konfiguration, Programmera kod.

Välj Programmera kod genom att föra joysticken åt höger när
kommandot är markerat.
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Bild 47. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren. Trycka
två gånger på knappen.

Rikta TV-fjärrkontrollen mot manöverpanelens IR-mottagare och
tryck två gånger på knappen för ”Kanal upp”.

Bild 48. Inlärningen är slutförd.

Om funktionen Programmera kod har slutförts visas en grön bock på
skärmen.
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Bild 49. Inlärningen misslyckades.

Om funktionen Programmera kod misslyckades så visas ett rött kryss
på skärmen. Kör funktionen Programmera kod igen.

Bild 50. Rulla ned till Avsluta.

När koden är programmerad, bläddra ned för att markera Exit
(Avsluta). För joysticken åt vänster för att återgå till
utrustningsmenyn, IR-konfiguration.

Första gången en IR-kod lärs in är det nödvändigt att slå från och till
strömmen på manöverpanelen.
Om andra IR-koder redan är inlärda, är det inte nödvändigt att slå
från och till strömmen.
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2.6.4 Lära in en sekvens av IR-koder
Flera IR-koder kan programmeras för ett enskilt kommando i
menyn IR-konfiguration. Detta gör det möjligt att överföra flera
IR-koder genom ett enda kommando när systemet är i IR-läge.

Exempel:
1. På/Av-funktionen för flera utrustningar, t.ex. TV och DVD, kan

programmeras för en enskild post i menyn IR-konfiguration.
Manöverpanelen överför sedan koderna för det programmerade
kommandot på en och samma gång. I det här fallet slås TV:n och
DVD-spelaren på eller av nästan samtidigt.

2. Tidigare behövde användaren välja siffrorna för en särskild TV-
kanal från en lista. Detta kunde vara obekvämt när man försökte
välja en TV-kanal med flera siffror, t.ex. kanal 143. Nu kan
individuella koder för siffrorna 1, 4 och 3 programmeras med ett
enda kommando i menyn IR-konfiguration. När detta
kommando väljs i menyn IR-konfiguration överförs IR-koderna
nästan samtidigt.
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2.6.4.1 Skapa en sekvens

Bild 51. En bock åtföljd av tre punkter visar en inlärd
sekvens.

• Välj det kommando som ska användas för att starta sekvensen. I
det här exemplet, TV – På.

• Välj Programmera kod genom att föra joysticken åt höger när
kommandot är markerat.

• Rikta TV-fjärrkontrollen mot manöverpanelens IR-mottagare
och tryck två gånger på På/Av-knappen.

• Efter varje programmering visas en bock tillfälligt på skärmen.
Välj Programmera kod igen.

• Rikta DVD-fjärrkontrollen mot manöverpanelens IR-mottagare
och tryck två gånger på På/Av-knappen.

• Efter varje programmering visas en bock tillfälligt på skärmen.
Välj Programmera kod igen.

• Slutför sekvensen genom att markera Avsluta och för joysticken
åt vänster.

• Nu får kommandot TV – På en bock och tre punkter som
indikerar en programmerad sekvens.
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2.6.5 Aktivera och inaktivera IR-koder

Bild 52. Skärm och vippomkopplare markerad med A.

IR-koder kan aktiveras eller inaktiveras i menyn IR-konfiguration.
Om en kod är inaktiverad sänds den inte och visas inte i IR-läget.

För att inaktivera en IR-kod, för hastighetsreglaget uppåt eller nedåt.
En inaktiverad IR-kod visas med ett X vid det markerade
kommandot.

För att aktivera en IR-kod, för hastighetsreglaget uppåt eller nedåt.
En aktiverad kod visas med en bock vid det markerade kommandot.
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2.6.6 Radera IR-koder

Bild 53. Radera koder för specifika kommandon.

För att radera en IR-kod för ett visst kommando, markera
kommandet i utrustningsmenyn och för joysticken åt höger. Välj
sedan alternativet Radera kod.

Bild 54. Radera alla koder för en specifik utrustning.

För att radera alla IR-koder för en utrustning väljer du Radera alla
koder i den utrustningens undermeny.
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Bild 55. Radera alla koder från menyn IR-konfiguration.

För att radera alla IR-koder som sparats i manöverpanelen väljer du
Radera alla koder i menyn IR-konfiguration.

2.7 Låsa/låsa upp styrsystemet
2.7.1 Låsning

Bild 56. Låssymbolen visas när rullstolen är låst.

• Slå på styrsystemet och för vippomkopplaren framåt.
• Efter 1 sekund ger styrsystemet ifrån sig en pipsignal. Släpp nu

vippomkopplaren.
• För joysticken framåt tills styrsystemet ger ifrån sig en pipsignal.
• För joysticken bakåt tills styrsystemet ger ifrån sig en pipsignal.
• Släpp joysticken; En lång pipsignal hörs.
• Rullstolen är nu låst.
• Rullstolen är nu avstängd.
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2.7.2 Upplåsning
• För vippomkopplaren framåt om styrsystemet är avstängt.
• För joysticken framåt tills styrsystemet ger ifrån sig en pipsignal.
• För joysticken bakåt tills styrsystemet ger ifrån sig en pipsignal.
• Släpp joysticken; En lång pipsignal hörs.
• Rullstolen är nu upplåst.

2.8 Sitsfunktioner
2.8.1 Gäller ej alla sitsmodeller
På vissa sitsar kan sitsfunktionerna styras med manöverpanelens
joystick. Vissa modeller kan memorera tre sitslägen.
Sitsjusteringsmekanismen lagrar varje memorerat sitsläge. Det
innebär att du enkelt kan hämta ett tidigare sparat sitsläge.
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2.8.2 Manövrering av sits

Bild 57. Manövrering av sitsen, exempel på ikoner som
kan visas.

1. Tryck på Mode-knappen en eller flera gånger till dess att en
sitsikon visas på manöverpanelens display.

2. För joysticken till vänster eller höger för att välja sitsfunktion.
Ikon för vald sitsfunktion visas på displayen.
Vilka ikoner som visas varierar beroende på sitsmodell och
tillgängliga funktioner.

3. För joysticken framåt eller bakåt för att aktivera funktionen.

VIKTIGT!

Symbolen M

Om symbolen M visas tillsammans med sitsikonen innebär det att en
minnesfunktion är aktiverad. För joysticken till vänster eller höger för att
välja sitsfunktion istället.
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2.8.2.1 Återgång till körläge

Bild 58. Displayens standardbild med
hastighetsindikator.

Tryck på Mode-knappen en eller flera gånger till dess att
standarddisplaybilden med hastighetsindikator visas på
manöverpanelens display.
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2.8.3 Minne
2.8.3.1 Hämta en sitsposition från minnet

Bild 59. Minnesfunktionen aktiverad

Vissa manöversystem för sits kan memorera tre sitslägen.
Sitsjusteringsmekanismen lagrar varje memorerat sitsläge. Det
innebär att du enkelt kan hämta ett tidigare sparat sitsläge.
1. Tryck på Mode-knappen en eller flera gånger till dess att en

sitsikon visas på manöverpanelens display.
2. För joysticken åt vänster eller höger för att välja ett sparat läge

(M1, M2 eller M3). En sitsikon och minnessymbolen M för valt
memorerat läge visas på manöverpanelens display.

3. Tryck joysticken framåt. Sitsen ställs om till tidigare lagrad
position. Av säkerhetsskäl måste joysticken hållas framåt tills
sitsen är helt justerad till det memorerade läget. När sitsen ställt
sig i sparad position stannar sitsens rörelse.

VIKTIGT!
Sitsens rörelse stoppas när du släpper
joysticken

Släpp joysticken när som helst för att stoppa sitsens rörelse.
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Återgång till körläge

Bild 60. Displayens standardbild med
hastighetsindikator.

Tryck på Mode-knappen en eller flera gånger till dess att
standarddisplaybilden med hastighetsindikator visas på
manöverpanelens display.
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2.8.3.2 Spara ett sitsläge till minnet

Bild 61. Spara-funktionen aktiverad.

1. Justera sitsfunktionen till önskat läge.
2. Aktivera sitsminnesfunktionen genom att trycka på Mode-

knappen en eller flera gånger tills en sitsikon visas på
manöverpanelens display.

3. För joysticken åt vänster eller höger för att välja ett sparat läge
(M1, M2 eller M3). En sitsikon och minnessymbolen M för valt
memorerat läge visas på manöverpanelens display.

4. För joysticken bakåt för att aktivera spara-funktionen. En pil visas
bredvid minnessymbolen M.

5. Spara aktuellt läge genom att föra joysticken framåt och hålla den
där till dess att pilen bredvid minnessymbolen M försvinner.
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Återgång till körläge

Bild 62. Displayens standardbild med
hastighetsindikator.

Tryck på Mode-knappen en eller flera gånger till dess att
standarddisplaybilden med hastighetsindikator visas på
manöverpanelens display.
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3 ConnectMe
3.1 Viktig information

VIKTIGT!

Systemdata

ConnectMe kan registrera systemdata och, om funktionen är aktiverad,
skicka vissa data, bland annat GPS-position. Denna information används
till exempel för att diagnosticera rullstolssystem och kontinuerligt förbättra
rullstolsäkerheten. Permobil har tillgång till informationen och kan dela den
med andra:
• med rullstolsinnehavarens eller hans eller hennes personliga ombuds

samtycke,
• för forskning kring säkerhet eller för diagnos av rullstolen,
• som svar på en officiell begäran från brottsbekämpande myndighet

eller annan statlig myndighet,
• för att lösa en tvist med Permobil, dess dotterbolag eller försäljnings-/

serviceorganisation och
• för andra ändamål som krävs eller tillåts enligt lag.

Se https://privacy.permobil.com/ för mer information om hur Permobil
får använda dina data.
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VARNING!

Flygläge

ConnectMe-enheten innehåller en radiosändare. I vissa områden är
radioöverföringar inte tillåtna och ConnectMe måste sättas till flygplans-
läge, se 3.2 Flygläge. Exempel på sådana områden är, dock utan att vara
begränsade till, följande:
• Områden med explosionsrisk, t. ex. tankområden, under däck på

båtar, leverans- eller lagringsanläggningar för bränslen eller kemikalier,
områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar i form av
exempelvis korn, damm eller metallpulver.

• Områden där radiotystnad krävs, till exempel sjukhus, kliniker eller
vårdcentraler, för att förhindra eventuell störning av känslig medicinsk
utrustning.

• Flygplatser eller inuti flygplan där du uppmanas att göra det av
flygplatsen eller flygpersonalen.

• Sprängområden eller i områden med uppmaningar om att om
”tvåvägsradio” eller ”elektroniska enheter” ska stängas av för att
undvika störning av sprängningsoperationer.

Användaren är ansvarig för att hålla reda på var det är tillåtet respektive
förbjudet med radiotransmission.
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3.2 Flygläge
ConnectMe innehåller en radiosändare. I vissa områden är
radioöverföringar inte tillåtna och ConnectMe måste sättas i
flygplansläge.

3.2.1 Aktivera flygläge
1. Slå på elrullstolen.

Bild 63. Olika sätt att få åtkomst till lägesinställningar.

2. Välj sitsläge med hjälp av lägesknappen på joysticken eller
OMNI-displayen. Om manöverpanelen inte har en lägesknapp
så använd vänster vippomkopplare istället. En omkopplare som
anslutits till 1/8"-monojackutgången på joysticken eller OMNI-
displayen kan också användas för lägesval.

3. Om manöverpanelen är en OMNI-display med programmerade
styrdon, fortsätt från steg 6.
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Bild 64. Tryck och håll åt vänster i 15 sekunder.

4. Tryck och håll joysticken åt vänster i 15 sekunder. Ett pip hörs.
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Bild 65. Flygläget är på.

5. Meddelandet ”Flygläge PÅ” visas i displayen och sändande
modem i ConnectMe är avstängt. Meddelandet fortsätter att visas
på displayen så länge som flygläget är aktivt. Rullstolen kommer
dock att fungera som vanligt.

6. Fortsätt härifrån för en OMNI-display med programmerade
styrdon. Bläddra igenom sitsmenyerna tills M6 visas och
rullstolens bild visas med gula pilar.
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Bild 66. Ge och håll framåtkommando i 5 sekunder.

7. Tryck och håll inmatningsenheten framåt, eller ge och håll ett
motsvarande kommando i 5 sekunder.
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Bild 67. Flygläget är på.

8. De gula pilarna försvinner och meddelandet ”Flygläge PÅ” visas
på displayen och sändande modem i ConnectMe är avstängt.
Meddelandet fortsätter att visas på displayen så länge som
flygläget är aktivt. Rullstolen kommer dock att fungera som
vanligt.

3.2.2 Inaktivera flygläge
1. Slå på elrullstolen.

ICS
Airplane mode ON

201E
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R-net LCD (CJSM2) ConnectMe

Bild 68. Olika sätt att få åtkomst till lägesinställningar.

2. Välj sitsläge med hjälp av lägesknappen på joysticken eller
OMNI-displayen. Om manöverpanelen inte har en lägesknapp
så använd vänster vippomkopplare istället. En omkopplare som
anslutits till 1/8"-monojackutgången på joysticken eller OMNI-
displayen kan också användas för lägesval.

3. Om manöverpanelen är en OMNI-display med programmerade
styrdon, fortsätt från steg 6.
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Bild 69. Tryck och håll åt vänster i 15 sekunder.

4. Tryck och håll joysticken åt vänster i 15 sekunder. Ett pip hörs.
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Bild 70. Flygläget är avstängt.

5. Meddelandet ”Flygläge PÅ” försvinner, vilket indikerar att
flygläget är avstängt. ConnectMe är nu fullt fungerande igen.

6. Fortsätt härifrån för en OMNI-display med programmerade
styrdon. Bläddra genom sitsmenyerna tills M6 visas.
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Bild 71. Ge och håll framåtkommando i 5 sekunder.
Flygläget är avstängt.

7. Tryck och håll inmatningsenheten framåt, eller ge och håll ett
motsvarande kommando i 5 sekunder. Gula pilar visas, vilket
indikerar att sändande modem i ConnectMe åter är på och att
flygläget är avstängt.

3.3 Stäng av ConnectMe helt
ConnectMe är igång så länge som batteriet i rullstolen är anslutet till
elektroniken. För att stänga av ConnectMe helt måste
huvudsäkringen ställas i läget ”Av”.
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R-net LCD (CJSM2) ConnectMe

3.4 EU-försäkran om
överensstämmelse

Härmed intygar Permobil att radioutrustningstypen ConnectMe
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns
på följande Internetadress:
https://legal.permobil.com/declaration-of-conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Marknadsgodkännande

Certifieringar

Bluetooth: Listad som Bluetooth Smart-produkt
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3.6 Produktgodkännande

ConnectMe uppfyller kraven i följande standarder:

SS-EN 14971
SS-EN 60601-1 + A1
SS-EN 300328
SS-EN 301489-1
SS-EN 301489-17
SS-EN 301489-52
SS-EN 301511
SS-EN 301908-1

SS-EN 303413
SS-EN 50665
SS-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 baksidan av enheten för specifika FCC-ID:n

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

Se baksidan av enheten för specifika IC-ID:n
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