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R-net LCD, farve





Indledning
Denne brugervejledning dækker funktionerne for dit R-net LCD,
farve kontrolpanel og er en udvidelse af brugervejledningen til din
elektriske kørestol.

Læs og følg alle instruktioner og advarsler i denne vejledning, inden
du bruger din elektriske kørestol og dens tilbehør. Forkert brug kan
forårsage skader på såvel bruger som stol. For at reducere denne
risiko bør du læse al leveret dokumentation omhyggeligt, især
sikkerhedsinstruktionerne og de tilhørende advarselstekster.

Det er også yderst vigtigt, at du giver dig den nødvendige tid til at
blive fortrolig med de forskellige knapper, funktioner og
styrekontroller; de forskellige muligheder for sædejustering osv. af
din kørestol samt tilbehøret til den, inden du tager den i brug.

Alle oplysninger, billeder, illustrationer og specifikationer er baseret
på de produktoplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt,
hvor denne betjeningsvejledning blev udarbejdet. Billederne og
illustrationerne i denne betjeningsvejledning er repræsentative
eksempler og skal ikke opfattes som præcise billeder af de forskellige
dele.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage ændringer af
produktet.
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R-net LCD, farve Advarsler

1 Advarsler

ADVARSEL!

Miljømæssige forhold

Beskyt kørestolen mod eksponering for enhver form for fugt, herunder regn,
sne, mudder eller stænk.

Hvis nogen afskærmninger eller joystickbælgen har brud eller revner, skal
de udskiftes øjeblikkeligt. Undladelse heraf kan forårsage fugt i elektro-
nikken og medføre personskade eller skade på ejendom, herunder brand.
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R-net LCD, farve R-net kontrolpanel med LCD-farveskærm

2 R-net kontrolpanel med LCD-farveskærm
2.1 Generelt

Billede 1. Kontrolpanel

Kontrolpanelet består af et joystick, funktionsknapper og en skærm.
Ladestikket er placeret foran panelet. Der findes to jackbøsninger i
bunden af panelet. Kontrolpanelet kan have vippekontakter i
bunden af panelet og/eller et kraftigt joystick, der er større end vist i
figur 1.

Din kørestol kan også udstyres med et ekstra sædekontrolpanel ud
over kontrolpanelet.
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2.2 Ladestik

Billede 2. Ladestik

Dette stik må kun bruges til opladning eller låsning af kørestolen.
Forbind ikke nogen slags programmeringskabel med dette stik. Dette
stik må ikke anvendes som strømforsyning til andet elektrisk udstyr.
Forbindelse med andet elektrisk udstyr kan skade kontrolsystemet
eller påvirke kørestolens EMC-egenskaber (elektromagnetisk
kompatibilitet).

FORSIGTIG!

Brug kun den medfølgende batterilader

Garantien på kørestolen ophæves, hvis andet udstyr end den batterilader,
der fulgte med kørestolen, eller låsenøglen forbindes med kontrolpanelets
ladestik.
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R-net LCD, farve R-net kontrolpanel med LCD-farveskærm

2.3 Funktionsknapper
2.3.1 Tænd/sluk-knap

Billede 3. Tænd/sluk-knap.

Tænd/sluk-knappen giver strøm til styresystemets elektronik, der så
giver strøm til kørestolens motorer.

2.3.2 Knappen Horn

Billede 4. Knappen Horn.

Hornet lyder, når der trykkes på denne knap.

2.3.3 Knapper for maksimal hastighed

Billede 5. Fartknapper, sænk/øg

Disse knapper sænker/øger kørestolens maksimale hastighed.
Afhængigt af, hvordan kontrolsystemet er programmeret, vises
muligvis en skærm i det øjeblik, der trykkes på knapperne.
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R-net LCD, farve R-net kontrolpanel med LCD-farveskærm

2.3.4 Knappen Tilstand

Billede 6. Knappen Tilstand.

Tilstandsknappen gør det muligt for brugeren at navigere gennem
kontrolsystemets tilgængelige driftstilstande. De tilgængelige tilstande
afhænger af programmeringen og mængden af ekstra outputenheder,
der er koblet til kontrolsystemet.

2.3.5 Knappen Profil

Billede 7. Knappen Profil.

Brugeren kan anvende profilknappen til at navigere gennem
kontrolsystemets tilgængelige profiler. Antallet af tilgængelige
profiler afhænger af, hvordan kontrolsystemet er programmeret.

2.3.6 Havariadvarselsknap og LED

Billede 8. Havariknap og LED

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys.

Denne knap slår kørestolens havariblink til eller fra. Havariblinket
bruges, når kørestolen er placeret således, at den udgør en
forhindring for andre. Tryk på knappen for at aktivere
havariblinklyset, og tryk på den igen for at slukke det. Når den
aktiveres, vil en indikator-LED blinke synkront med kørestolens
indikatorer.
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2.3.7 Lysknapper og LED

Billede 9. Lysknapper og LED

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys

Denne knap slår kørestolens lys til eller fra. Tryk på knappen for at
aktivere lyset, og tryk på den igen for at slukke det. Når den er
tændt, lyser LED-lysene.

2.3.8 Venstre blinklysknap og LED

Billede 10. Venstre blinklysknap og LED

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys

Denne knap slår kørestolens venstre blinklys til eller fra. Tryk på
knappen for at aktivere blinklyset, og tryk på den igen for at slukke
det. Når det er aktiveret, vil venstre blinklys' LED blinke synkront
med kørestolens blinklys.

2.3.9 Højre blinklysknap og LED

Billede 11. Højre indikator og LED

Kun aktiv, hvis kørestolen er forsynet med lys

Denne knap slår kørestolens højre blinklys til eller fra. Tryk på
knappen for at aktivere blinklyset, og tryk på den igen for at slukke
det. Når det er aktiveret, vil højre blinklys' LED blinke synkront
med kørestolens blinklys.
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2.4 Jackbøsninger

Billede 12. Jackbøsninger.

Det eksterne tænd/sluk-kontaktstik (1) tillader brugeren at tænde og
slukke for kontrolsystemet via en ekstern enhed, f.eks. en buddy-
knap.

Det eksterne profil kontaktstik (2) tillader brugeren at vælge profiler
via en ekstern enhed, f.eks. en buddy-knap. For at ændre profilen
når du kører, skal du blot trykke på knappen.

2.5 Skærm
Kontrolsystemets status kan forstås ved at se på skærmen.
Kontrolsystemet er tændt, når skærmen er belyst bagfra.
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R-net LCD, farve R-net kontrolpanel med LCD-farveskærm

2.5.1 Skærmsymboler

Billede 13. Skærmbilledet Kør.

R-net køreskærmen har fælles komponenter, der altid vises, og
komponenter, der kun vises under visse betingelser. Nedenfor ses en
typisk køreskærm i profil 1.
A. Ur
B. Speedometer
C. Profilnavn
D. Nuværende profil
E. Batteriindikator
F. Indikator for maksimal hastighed

2.5.2 Batteriindikator

Billede 14. Batteriindikator.
Denne angiver, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet, så
brugeren kan se batteristatus.
• Stabilt lys: Alt er i orden.
• Blinker langsomt: Styresystemet fungerer, som det skal, men

batteriet bør oplades så hurtigt som muligt.
• Løber op: Kørestolens batterier oplades. Kørestolen kan ikke

anvendes, før laderen frakobles, og kontrolsystemet er slået fra og
til igen.
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2.5.3 Indikator for maksimal hastighed

Billede 15. Indikator for maksimal hastighed.

Her vises den aktuelle indstilling for tilladt maksimal hastighed.

Indstillingen for maksimal hastighed justeres ved hjælp af
hastighedsknapperne.

2.5.4 Nuværende profil

Billede 16. Nuværende profil.

Profilnummeret beskriver, hvilken profil styresystemet i øjeblikket
kører med. Profilteksten er det navn eller den beskrivelse af den
profil, styresystemet i øjeblikket kører med.

2.5.5 I fokus

Billede 17. I fokus.

Når styresystemet indeholder mere end en metode til direkte
kontrol, såsom et andet joystickmodul eller et dobbeltmodul til
hjælper, så vil det modul, der har kontrollen med kørestolen, vise
symbolet i fokus.

2.5.6 Begrænset hastighed

Billede 18. Begrænset hastighed.

Hvis kørestolens hastighed begrænses, f.eks. fordi sædet er hævet,
vises dette symbol. Hvis kørestolen forhindres i at køre, vil dette
symbol blinke.
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R-net LCD, farve R-net kontrolpanel med LCD-farveskærm

2.5.7 Genstart

Billede 19. Genstart påkrævet.

Når styresystemet kræver genstart, f.eks. efter rekonfiguration af et
modul, blinker dette symbol.

2.5.8 Kontrolsystemets temperatur

Billede 20. Kontrolsystemets temperatur.

Dette symbol betyder, at en sikkerhedsfunktion er blevet udløst.
Denne sikkerhedsfunktion reducerer strømmen til motorerne og
nulstilles automatisk, når kontrolsystemet er kølet af. Når symbolet
vises, skal du køre langsomt eller stoppe kørestolen. Hvis
kontrolsystemets temperatur fortsætter med at stige, kan den nå et
niveau, hvor kontrolsystemet skal afkøle, og det ikke er muligt at
køre længere.
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R-net LCD, farve R-net kontrolpanel med LCD-farveskærm

2.5.9 Motortemperatur

Billede 21. Motortemperatur.

Dette symbol betyder, at en sikkerhedsfunktion er blevet udløst.
Denne sikkerhedsfunktion reducerer strømmen til motorerne og
nulstilles automatisk efter et bestemt tidsrum. Når systemet er
nulstillet, forsvinder symbolet. Når symbolet vises, skal du køre
langsomt eller stoppe kørestolen. Permobil anbefaler, at du kører
langsomt i en kort periode, efter at symbolet er forsvundet, for at
forhindre unødig belastning af kørestolen. Hvis symbolet
forekommer flere gange, og kørestolen ikke anvendes under nogen
af betingelserne, der nævnes i kapitlet om kørselsrestriktioner i
kørestolens brugervejledning, kan der være noget galt med
kørestolen. Kontakt din servicetekniker.

2.5.10 Timeglas

Billede 22. Timeglas.

Dette symbol vises, når styresystemet skifter mellem forskellige
tilstande. Et eksempel kan være, når man går i
programmeringstilstand. Symbolet er animeret for at vise sandet, der
løber igennem.

2.5.11 Nødstop

Billede 23. Nødstop.

Hvis kontrolsystemet er programmeret til låst kørsel eller
aktuatordrift, er det normalt, at der forbindes en nødstopkontakt til
det eksterne profiljackstik. Hvis nødstopkontakten aktiveres eller
afbrydes, vil dette symbol blinke.
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2.5.12 Menuen Indstillinger

Billede 24. Menuen Indstillinger.

Menuen Indstillinger gør det muligt for brugeren at indstille uret,
skærmens lysstyrke, baggrundsfarve mv.

For at få adgang til indstillingsmenuen skal du trykke på og holde
begge hastighedsknapper nede samtidigt. Vælg et fremhævet
menupunkt ved at bevæge joysticket mod højre. Rul gennem
menuen ved at bevæge joysticket frem og/eller tilbage.

Gå ud af installationsmenuen ved først at fremhæve Afslut i bunden
af menuen og dernæst bevæge joysticket til højre.

Menupunkterne er beskrevet i de følgende afsnit.

2.5.12.1 Tid
Følgende afsnit beskriver undermenuer relateret til tid.

Indstil Tid Tillader brugeren at indstille den aktuelle tid.

Displaytid Dette indstiller formatet for visning af tid eller
slukker den. Mulighederne er 12 timers, 24
timers eller fra.
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2.5.12.2 Afstand

Billede 25. Afstandsmåling.

Følgende afsnit beskriver undermenuer relateret til afstand.

Samlet afstand Denne værdi lagres i strømmodulet. Den er
relateret til den samlede kørte strækning i den tid,
hvor det nuværende strømmodul har været
installeret i stellet.

Turafstand denne værdi lagres i joystickmodulet. Den viser
den samlede afstand, der er tilbagelagt siden sidste
nulstilling.

Vis afstand indstil om samlet afstand eller turafstand vises som
kilometertællerdisplay på joystickmodulet.

Nulstil turafstand en højre joystickbevægelse vil slette værdien
turafstand.

Afslut En højre joystickbevægelse forlader
indstillingsmenuen.
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2.5.12.3 Baggrundsbelysning
Følgende afsnit beskriver undermenuer relateret til
baggrundsbelysning.

Baggrundsbelysning Dette indstiller baggrundsbelysningen på
skærmen. Det kan indstilles til mellem 0 % og
100 %.

Baggrund indstiller farven på skærmens baggrund. Blå er
standard, men i meget stærkt sollys vil den hvide
baggrund gøre displayet mere synligt.
Valgmulighederne er Blå, Hvid og Auto.

2.6 Låsning og oplåsning af
kontrolsystemet

Billede 26. Låsesymbolet vises, når kørestolen er låst.

Kontrolsystemet kan låses på to måder. Enten via en tastesekvens på
tastaturet eller med en fysisk nøgle. Hvordan styresystemet låses
afhænger af, hvordan systemet er programmeret.

2.6.1 Tastaturlåsning
Sådan låses kørestolen ved hjælp af tastaturet:
• Mens kontrolsystemet er tændt, trykkes tænd/sluk-knappen ind

og holdes nede.
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• Efter 1 sekund bipper kontrolsystemet. Slip nu tænd/sluk-
knappen.

• Bevæg joysticket fremad, indtil kontrolsystemet bipper.
• Bevæg joysticket baglæns, indtil kontrolsystemet bipper.
• Når joysticket slippes, medfører det et langt bip.
• Kørestolen er nu låst.

Sådan låses kørestolen op:
• Tryk på tænd/sluk-knappen, hvis styresystemet er slukket.
• Bevæg joysticket fremad, indtil kontrolsystemet bipper.
• Bevæg joysticket baglæns, indtil kontrolsystemet bipper.
• Når joysticket slippes, medfører det et langt bip.
• Kørestolen er nu låst op.

2.6.2 Nøglelåsning

Billede 27. Låsesymbolet vises, når kørestolen er låst.

Sådan låses kørestolen med en nøglelås:
• Isæt og fjern en PGDT-forsynet nøgle i ladestikket på

joystickmodulet.
• Kørestolen er nu låst.

Sådan låses kørestolen op:
• Isæt og fjern en PGDT-forsynet nøgle i ladestikket.
• Kørestolen er nu låst op.
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2.7 Sædefunktioner
2.7.1 Gælder ikke for alle sædemodeller
På nogle sæder kan de sædefunktionerne styres ved hjælp af et
joystick på kontrolpanelet. Nogle modeller kan huske tre
sædepositioner. Sædets justeringsmekanisme lagrer hver gemt
sædeposition. Det betyder, at det er let at genfinde en sædeposition,
der tidligere er gemt.

2.7.2 Flytning af sædet

Billede 28. Flytning af sædet, eksempel på ikoner, der
kan vises.

1. Tryk på knappen "mode" en eller flere gange, indtil et ikon for
sædefunktion vises på styrepanelets skærm.

2. Bevæg joysticket mod venstre eller højre for at vælge en
sædefunktion. Ikonet for sædefunktionen vises på skærmen.
Ikonerne, der vises, afhænger af sædemodel og tilgængelige
funktioner.

3. Bevæg joysticket fremad eller tilbage for at aktivere funktionen.
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FORSIGTIG!

Symbolet M

Hvis symbolet M vises sammen med sædeikonet, betyder det, at
hukommelsesfunktionen er aktiveret. Bevæg joysticket mod venstre eller
højre for i stedet at vælge en sædefunktion.

2.7.2.1 Retur til køretilstand

Billede 29. Standardskærmbillede med
hastighedsindikator.

Tryk på knappen "mode" en eller flere gange, indtil et
standardbillede med hastighedsindikator vises på styrepanelets skærm.
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2.7.3 Hukommelse
2.7.3.1 Hentning af en sædeposition i hukommelsen

Billede 30. Hukommelsesfunktion aktiveret

Nogle sædekontrolsystemer kan huske tre sædepositioner. Sædets
justeringsmekanisme lagrer hver gemt sædeposition. Det betyder, at
det er let at genfinde en sædeposition, der tidligere er gemt.
1. Tryk på knappen "mode" en eller flere gange, indtil et ikon for

sædefunktion vises på styrepanelets skærm.
2. Bevæg joysticket mod venstre eller højre for at vælge en

hukommelsesplacering (M1, M2 eller M3). Et ikon for sædet og
et hukommelsessymbol M for den valgte hukommelse vises på
kontrolpanelets skærm.

3. Tryk joysticket fremad. Sædet justerer sig i henhold til den
tidligere lagrede position. Af sikkerhedsgrunde skal joysticket
holdes fremad, indtil sædet er justeret helt til den lagrede stilling.
Når sædet har justeret sig til den lagrede stilling, standser det.

FORSIGTIG!
Når joysticket slippes, stopper
sædebevægelsen

Slip joysticket når som helst for at stoppe sædebevægelsen.
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Retur til køretilstand

Billede 31. Standardskærmbillede med
hastighedsindikator.

Tryk på knappen "mode" en eller flere gange, indtil et
standardbillede med hastighedsindikator vises på styrepanelets skærm.
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2.7.3.2 Lagring af en sædeposition i hukommelsen

Billede 32. Funktionen Gem aktiveret.

1. Juster sædefunktionen til den foretrukne position.
2. Aktiver sædehukommelsesfunktionen ved at trykke på knappen

"mode" en eller flere gange, indtil et sædeikon vises på
kontrolpanelets skærm.

3. Bevæg joysticket mod venstre eller højre for at vælge en
hukommelsesplacering (M1, M2 eller M3). Et ikon for sædet og
et hukommelsessymbol M for den valgte, lagrede position vises
på kontrolpanelets skærm.

4. Bevæg joysticket baglæns for at aktivere funktionen gem. En pil
vises ved siden af hukommelsessymbolet M.

5. Gem den nuværende position ved at bevæge joysticket fremad
og holde det i denne position, indtil pilen ved siden af
hukommelsessymbolet M forsvinder.
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Retur til køretilstand

Billede 33. Standardskærmbillede med
hastighedsindikator.

Tryk på knappen "mode" en eller flere gange, indtil et
standardbillede med hastighedsindikator vises på styrepanelets skærm.
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