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1   Förord
1.1. Om denna användarhandbok

Den här användarhandboken hjälper dig att använda och underhålla 
manöverpanelen på din elektrik rullstol säkert. Denna handbok är ett komplement 
till DIETZ Powers allmänna användarhandbok för rullstolar.

Läs denna bruksanvisning och de andra användarmanualerna noggrant innan 
du använder rullstolen för första gången. Informationen i dessa är viktig för 
säker användning och korrekt underhåll (rengöring) av rullstolen. Kontakta din 
återförsäljare omedelbart om någon av manualerna saknas när din rullstol 
levereras.	En	specifik	manual	för	återförsäljare	är	också	tillgänglig.

All den senaste informationen angående produktsäkerhet produktåterkallelser 
finns	på	vår	webbplats	på	www.DIETZ-Power.com

1.2. Symboler som används i denna användarmanual

 Varning
Följ instruktionerna under Varningar! Underlåtenhet att följa dessa instruktioner 
kan leda till fysisk personskada, rullstolsskada eller miljöskador. Varningar ges i de 
relevanta avsnitten.

Hänvisningar till avsnitt
Hänvisning till ett annat kapitel eller avsnitt i denna handbok visas inom parentes 
efter frasen «se», till exempel (se 2) eller (se 2.4).

Referens symbol
Denna generella handbok refererar till de andra handbäckerna när det 
nödvändigt. Detta görs enligt följande:

 	 RULLSTOL: Se bruksanvisningen för elektrisk rullstol.
 	 BATTERI: Se bruksanvisningen för batteriet.
 	 SERVICE:	Se	produktens	servicemanual	(endast	kvalificerade	specialister).
 	 TEKNISK	Se	teknisk	manual	för	manäverboxen	(endast	kvalificerade	

specialister).

Om du är synskadad kan du hitta en PDF-version av detta 
användarmanualen på www.DIETZ-Power.com.
Du kan också begära en stor utskrift genom att kontakta 
DIETZ	Power.	Kontaktinformation	finns	på	baksidan	av	denna	
bruksanvisning.
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2   Generell 
beskrivning

Det	finns	många	olika	rullstolshant-	
eringssystem ute på marknaden. Figur 1 
visar de manöverpanelen som beskrivs 
i denna handbok: Vänster R-net med 
belysning (CJSM1-L) och höger R-net utan 
belysning (CJSM1). Om kontrollenheten 
på din rullstol inte liknar någon av 
styrenheterna	i	figur	1,	kontakta	din	
återförsäljare.

2.1. Huvuddelar

Huvudkomponenter och dess funktioner - 
figur	2	och	3.
A. Joystick (beroende av valt läge): 

Kör och styr eller val av 
justeringsalternativen.

B. Laddningsuttag: 
Ingång för batteriladdare

C. Laddsladd: 
Stickontakt för batteriladdaren

D. På / av och P-M vred: 
Slå på eller av kontrollenheten.

E. Tuta: 
Knapp som styr tutan på rullstolen.

F. «Läge»-knapp: 
Tillåter brukaren navigera genom 
tillgängliga driftslägen.

G. «Profil»-knappen: 
Tillåter brukaren navigera genom 
tillgängliga	driftsprofiler.

H. Hastighetsknappar: 
1.   Maximal hastighetsinställning  
      minskas. 
2.   Maximal hastighetsinställningen  
      ökas.

I. Belysning knappar: 
Dessa knappar styr 
belysningsfunktionerna som illustreras 
av en ikon på knappen: 
1.   Varningsblinkers: varningssignal 
      med lampor. 
2.   Belysning: slå på eller av lamporna 
3.   Riktningsindikatorer: slår på eller av 
      vänster höger blinkers
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2.2. Skötare/ledsagare kontroll

Det är möjligt att fästa en extra manöver-
box	på	ryggstödet,	figur	4.	Detta	gör	att	
skötaren kan styra rullstolen och använda 
elektrisk drivna justeringsalternativ.
F. Läge 

Låter skötaren navigera genom 
tillgängliga driftslägen.

H. Hastighet 
Minskar/ökar den maximala 
hastighetsgränsen.

J. Maximal hastighet 
Visar den max. hastighetsgränsen.

K. Switch för brukare/ledsagare 
Byt mellan brukar- och ledsagerstyring.

L. Indikator för brukare/ledsagere 
Visar vilken typ av kontroll som 
används.

2.3. Skärmbild

Operativsystemets status kan övervakas
genom att observera LCD-skärmen.

Driftläge
När R-net CJSM1 är På och i “driftsläge” ser 
skärmen	ut	som	i	figur	5.
J.    Maximal hastighet
 Visar den maximala hastighetsgränsen.
M. Batterilampa 

Visar batterinivå.
N. Klocka 

Visar tid.
O. Hastighetsindikator 

Visar en graf över din hastighet.
P.  Kilometer eller mil vägmätare 

Visar den totala körda sträckan.
Q. Kilometer eller körlängd per timme. 

Visar din faktiska hastighet.
R. Nuvarande	profilnamn 

Visar	den	valda	profilen	sorterad	efter	namn.
S. Nuvarande	profilnummer 

Visar	den	valda	profilen	sorterad	efter	nummer.
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Justeringsläge
När R-net CJSM1 är på i «justeringsläge», 
så	ser	skärmen	ut	som	i	figur	
6. Denna skärm visar det valda 
justeringsalternativet.

2.4. Skärminställningar

Du	öppnar	inställningsmenyn	(figur	7)	
genom att trycka på hastighetsknappar 
samtidigt (H1 en H2) i några sekunder.
I	menyen	kan	du	flytta	joysticken	
framåt/bakåt för att navigera genom 
inställningsalternativen samt till vänster/ 
höger för att välja ett inställingsalternativ.

Inställningsmenyn låter dig justera den 
efter dina önskemål:
• Ställ in tid: datum och klockjustering.
• Visning av tid: stäng av klockan eller 

formatera 12 eller 24 timmar.
• Avstånd: Totalt, för resa, visa och ta 

bort resa
• Bakljus: ljusstyrkan på displayens 

bakgrundsbelysning.
• Bakgrund: automatisk färg, blå eller vit.

Stäng menyn genom att välja “Avsluta”.
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3   Användning av 
manöverbox

R-net från PG Drives Technologies 
är det vanliga namnet på hela 
rullstolsoperativsystemet. Rullstolen körs 
med manöverboxen. En kontrollbox har 
vanligtvis tre grundläggande funktioner:
• Körning och styrning av rullstolen
• Drift av den elektriska 

inriktningsalternativ
• Laddng av rullstolsbatterier 

För att köra eller använda de elektroniska 
justeringsalternativen på rullstolen måste 
manöverboxen vara påslagen med på / 
av	-knapp	(D	figur	9).	Använd	inte	denna	
knapp för att stoppa rullstolen, utom i 
nödsituationer. Joysticken bör släppas 
(neutralt läge) när du sätter på joysticken, 
annars	kommer	en	felkod	att	inträffa.

Om åtkomstkontrollen måste 
vara aktiverad, måste användar- / 
sköterskontroll	aktiveras	(K	figur	10).	LED-
indikatorerna (L) visar sedan den valda 
kontrollrutan.
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3.1. Körning och styring av 
rullstolen

 För att köra och styra rullstolen trycker 
du	på	mode/lägesknappen	(F	figur	9	
eller 10) tills körläget har valts som visas 
på	skärmen	i	figur	9.	Flytta	joysticken	
framåt och rullstolen kommer också att 
gå framåt. Styr åt vänster och höger och 
rullstolen svänger.

Hastighet
Maximal hastighet kan styras med 
fartknapp (H). Hastighetsfältet visar den 
maximal hastigheten (J). Hastigheten kan 
styras med joysticken under körning. 
Skjut joysticken i den riktning du önskar 
att köra. Ju mer du skjuter den, desto mer ökar hastigheten. Släpper du joysticken, 
stannar och bromsar rullstolen automatisk.

Körprofil
Du	kan	välja	mellan	olika	körprofiler	för	att	anpassa	rullstolen	i	olika	miljöer,	t.ex.	
inomhusprofilen	kommer	att	säkerställa	att	rullstolen	svarar	mer	“lugnt”.	När	du	
är	ute	ändrar	du	profilen	till	en	mer	“robust”	inställning.	Tryck	på	profilknappen	(G	
figure	9)	tills	den	mest	lämpliga	profilen	är	vald.	Numret	(R)	och	namnet	(S)	på	det	
den	aktuella	profilen	visas	på	skärmen.

Ljus
Med	R-net	CJSM-L-styrenheten	är	det	möjligt	att	styra	lamporna	(figur	11).
I1. Varningslampor: När den är aktiverad blinkar risklampan och 
indikatorlamporna synkroniserat med rullstolens indikatorer.
I2. I2. Belysning: När den är aktiverad tänds lysdioden.
I3. Blinkers: När den är aktiverad blinkar indikatorlampan för vänster / höger 
synkroniserad med rullstolens indikator.
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3.2. Användning av eldrivna 
justeringsalternativ

För att kunna använda de eldrivna 
justeringsalternativen måste man vara i 
“justeringsläge”. Tryck på lägesknappen 
(F	figur	12)	tills	justeringsläget	är	valt.	
Flytta joysticken åt vänster / höger 
för att navigera genom tillgängliga 
justeringsalternativ	och	flytta	joysticken	
framåt / bakåt för att aktivera det valda 
justeringsalternativet.

Inte alla rullstolar har utrustats med
alla eldrivna justeringar.
Möjliga inställningsalternativ och hur man 
styr dem:

Justering Joystick, framåt Joystick, bakåt
Tilt sits Hela sätet lutar framåt Hela sätet lutar bakåt
Stollift Hela sätet sänks Hela sätet kommer att höjas
Lutning rygg Ryggstödet lutar framåt Ryggstödet lutar bakåt
Fotstöd Utsträckt Fotstödets längd ökar Fotstödets längd sänks
Lift till fotstöd Fotstödets vinkel ökar Benstøttens vinkel minskas
Längd kompensation 
till fotstöd

Fotstödets vinkel och längd 
kommer att öka

Fotstödets vinkel och längd 
kommer att minskas

 Varning!
Justeras sitthöjden med hjälp av sittliftalternativet eller används justeras
sitsens lutning med 0 - 45 ° så minskar hastigheten för din egen säkerhet.
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3.3. Laddning av 
rullstolbatterie

 Varning
• Använd inte rullstolen om batteriet 

nästan är urladdat. Om du inte 
uppfyller detta villkor kan användaren 
fastna i en osäker situation, t.ex. mitt 
på en väg.

• Använd endast den medföljande 
batteri- laddaren.

Om batterinivå lyser 
A. Rött, gult och grönt batterierna laddas 

(fält 1 - 10).
B. Bara rött och gult, måste du ladda 

batterierna så fort du kan (fält 1 - 7).
C. Bara rött, antingen konstant eller 

blinkar sakta, måste du ladda upp 
batterierna omedelbart (fält 1 - 3)

För att ladda rullstolsbatterierna (Bild 13), 
anslut laddningspluggen (C) till laddnings- 
uttaget på manöverboxen (B). Se till att 
stiften är i botten, som visas på bild (D), 
och att kontakten är helt intryckt.
Du kommer inte att kunna köra rullstolen 
medan laddaren är ansluten

 	 RULLSTOL för underhåll
 	 BATTERI för mer info om batteriet

3.4. Anslut batterierna (endast 
kvalificerade specialister)

Manöverboxen innehåller en 3-polig 
anslutning. Se till att batteriladdaren är 
ordentligt ansluten så att “negativ polen” 
är korrekt ansluten så att systemet 
förhindrar att rullstolen rör sig när 
batteriet laddas (Bild 14).

Se	figur	15	för	att	se	hur	du	kopplar	
batteriet.

 	 SERVICE for för mer tekniska diagram
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4  Låsning manöverboxen
Styrsystemet kan låsas på två sätt. Använd antingen en knappsekvens på 
tangentbordet eller använd en fysisk nyckel. Hur man låser styrsystemet beror på 
hur rullstolstillverkaren har programmerat systemet.

4.1. Tangentbordslåsning

För att låsa rullstolen med tangentbordet;
• Se till att manöverenheten är i kör- eller justeringsläge och att joysticken är i 

neutralt läge.
• Tryck ner och håll in / av/på knappen
• Efter 1 sek piper styrsystemet. Släpp på/av knappen.
• Flytta och håll joysticken framåt tills systemet piper.
• Flytta och håll joysticken bakåt tills systemet piper.
• Släpp joysticken. Du ska nu höra ett 

långt pip.
• Manöverboxen låses, precis som 

skärmen	i	figur	16	visar.

Följande gäller för att låsa upp rullstolen 
med tangentbordet;
• Slå på manöverboxen.
• Flytta och håll joysticken framåt tills 

systemet piper.
• Flytta och håll joysticken bakåt tills 

systemet piper.
• Släpp joysticken. Du ska nu höra ett 

långt pip.
• Rullstolen er nu upplåst.

4.2. Nyckellås (valfritt)

För att låsa manöverboxen med en
specialnyckel	(figur	17):
• Sätt in och ta ut specialnyckeln i 

laddningsuttaget på manöverboxen.
• Manöverboxen är nu låst, precis som 

skärmen	i	figur	16	visar.

För att låsa upp manöverboxen med en
specialnyckel:
• Om systemet är avslaget, tryck på, på/

av-/knappen.
• Sätt i och ta bort specialnyckeln i 

laddningsuttaget på manöverboxen.
• Systemet har nu låsts upp..
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5   Felsöking
Fungerar inte rullstolen trots laddade batterier kontrollera
följande innan du kontaktar din återförsäljare:
• Slå av systemet och slå det på igen. Se om rullstolen fungerar nu.
•  	 RULLESTOL Kontrollera om frikopplingen har ändrats för att köras.
• Kontrollera om joysticken var i neutralt läge när systemet var påslaget. Med 

andra	ord	ska	joysticken	inte	flyttas	medan	systemet	slås	på	eller	av.

Om rullstolen fortfarande inte fungerar eller inte fungerar som den ska, kan du gå
genom	funktionstabellen	(endast	för	kvalificerade	specialister).

 	 SERVICE vid problem med rullstolsfunktioner.
 	 TEKNISK vid problem med styrningsfunktioner.

Båda manualerna hittar du på www.DIETZ-Power.com
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6   Underhåll
• Undvik att sätta på manöversystemet, särskilt joysticken.
• Se till att manöversystemet är bra skyddat när du transporterar rullstolen.
• För att förlänga systemets livslängd, utsätt inte det extrema förhållanden.

Rengör alltid operativsystemet om du äter mat eller dricker.
• Använd en fuktig, mjuk trasa och medel blandat med vatten. Använd inte 

alkoholbaserade	rengöringsmedel	som	har	slipande	effekt.

Period Beskrivning
Daglig Slå av kontrolleren. Kontrollera att joysticken inte är skaded, och att 

den går tilbaka till mitten när du släpper den. Om ett problem uppstår, 
använd inte rullstolen och kontakta din återförsäljare.

Veckovis Elektriska bromsar
Detta test ska utföras på en plan yta med minst en
meter ledigt utrymme runt rullstolen.

• Slå på manöversystemet.
• Se till att batterinivån förblir på eller blinkar långsamt efter 1 

sekund.
• Tryck långsamt fram joysticken tills du hör att de elektriska 

bromsarna fungerar. Rullstolen kan börja röra sig.
• Släpp joysticken direkt. Du måste kunna höra varje elektrisk broms 

inom bara några sekunder.
• Upprepa testet tre gånger och skjut joysticken bakåt, vänster och 

höger.
• Om rullstolen är utrustad med ljus, blinkers eller sitsinställning. 

Kontrollera att dessa fungerar.
Kopplingar
Kontrollera att alla kontakter är säkra, riktig isatta och inte är skadade.
Kablar
Kontrollera att alla kablar är oskadda.
Skydd för joystick
Kontrollera den tunna gummikåpan runt joystickfoten, titta efter 
skador eller delning. Kontrollera endast visuellt, inte med dina händer.
Montering av manöverboxen
Se till att kontrollboxen sitter ordentligt på rullstolen. Skruva inte inte 
på några skruvar själv.
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7   Tekniska data
Matningspänning 24 Vdc

Driftsspänning 16Vdc til 35Vdc

Hägsta spänning 35Vdc

Omvändt batteri -40Vdc

PWM-frekvens 20kHz ± 0.5%

Bromsspänning 24Vdc

Bromsström 200 µ A min.
1A max.

Laddkontakt Använd bara Neutrik NC3MX

Batteriladdningström 12Arms max.

Maximal körström R-net PM90 = 90A
R-net PM120 = 120A

Indikatoreffekt 42W per sida

Lyseffekt 21W per sida

Bromseffekt 42W totalt

Fuktmotstånd Elektronik till IPX4

Driftstemperatur Inte LCD-moduler -25°C til + 50°C. De med LCD-
skärm - 10°C til + 50°C

Lagringstemperatur Inte LCD-moduler -40°C til + 65°C Moduler med 
LCD-skärm -20°C til + 65°C

EMC testat på provrullstolar:

Relevanta aspekter Gjeldende standarder
Strålningsutsläpp 
Immunitet mot elektrostatisk 
Urladdning 
Utstrålad radiofrekvens 
Immunitet mot elektromagnetiska 
områden

EN12184: 2014 og tilhørende normer
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Kontakta en återförsäljare i närheten av dig, om du har några frågor:

R-net CJSM1 / R-net CJSM1-L
Är en produkt av Curtiss-Wright, PG Drives Technology

OEM distributör
DIETZ Power B.V.
Vlamovenweg 12
5708 JV Helmond
Holland
+31 492 792 196
info@DIETZ-Power.com
www.DIETZ-Power.com

Kontakta	DIETZ	Power	om	det	inte	finns	någon	auktoriserad	återförsäljare	i	
närheten av dig. 60
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