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1   Forord
1.1. Om denne brugermanual

Denne brugervejledning hjælper dig med sikkert at anvende og vedligeholde 
styringsenheden til din eldrevne kørestol. Denne vejledning er et supplement til 
DIETZ Powers generelle brugervejledning til kørestolen.

Læs denne brugervejledning og de andre brugervejledninger, der henvises 
til, grundigt, før kørestolen tages i brug for første gang. De oplysninger, de 
indeholder, er afgørende for sikker brug og korrekt vedligeholdelse (rengøring) 
af kørestolen. Hvis nogen af manualerne mangler ved leveringen af din kørestol, 
bedes du straks kontakte din forhandler.
Der findes ligeledes en servicemanual til forhandlere.

Alle de seneste oplysninger om produktsikkerhed og eventuelle tilbagekaldelser af 
produkter kan findes på vores hjemmeside www.DIETZ-Power.com.

1.2. Symboler anvendt i denne brugermanual

 Advarsel
Følg instruktionerne under advarsler! Manglende overholdelse af disse 
instruktioner kan medføre personskade, beskadigelse af kørestolen eller skade 
på miljøet. Hvor det er muligt, står advarslerne opført under det afsnit, hvor de er 
mest relevante.

Afsnitshenvisninger
En henvisning til et andet kapitel eller afsnit i denne vejledning står i parentes, der
omslutter ordet ‘se’. Eksempel (se 2) eller (se 2.4).

Krydshenvisningssymbol
Hvor det er nødvendigt, henvises der i denne generelle vejledning til de andre 
manualer. Dette gøres på følgende måde:

 	 KØRESTOL: Se brugervejledningen til den eldrevne kørestol.
 	 BATTERI: Se brugervejledningen til batteriet.
 	 SERVICE: Se produktets servicevejledning (kun for kvalificerede specialister).
 	 TEKNISK Se den tekniske manual til styringsenheden fra leverandøren (kun  

      kvalificerede specialister). 

Hvis du har et synshandicap, kan du finde en PDF-version af 
denne brugervejledning på www.DIETZ-Power.com.
Du kan også bestille en papirudgave med større skrift ved at 
kontakte DIETZ power. Kontaktoplysninger findes på bagsiden 
af denne brugervejledning.
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2   Generel 
beskrivelse

Der findes mange forskellige 
styresystemer til kørestole på markedet. 
Hvis styringsenheden til din kørestol ikke 
ligner den i figur 1, skal du kontakte din 
forhandler.

2.1. Hovedkomponenter

Hovedkomponenter og deres funktioner, 
figur 2 og 3.
A. Styrepind (afhængig af valgt tilstand): 

Kørsel og styring eller valg og betjening 
af justeringsmulighederne.

B. Opladningskontakt: Indgang til 
batteriopladeren

C. Opladningsstik: Stik til 
batteriopladeren

D. On/Off og P-M kontakt:  
Frem; tænder og slukker for 
styringsenheden. 
Tilbage; giver brugeren mulighed for 
at navigere gennem de tilgængelige 
driftsprofiler og-tilstande i systemet.

E. Horn: Denne knap betjener ørestolens 
horn

F. “Tilstand”-knap: Giver brugeren 
mulighed for at navigere gennem de 
tilgængelige driftstilstande.

G. “Profil”-knap: Giver brugeren mulighed 
for at navigere gennem de tilgængelige 
driftsprofiler.

H. Hastighedskontakt: 
Fremad; indstillingen for maksimal 
hastighed øges. 
Tilbage; indstillingen for maksimal 
hastighed reduceres.

I. Sensor (3 funktioner):
• Gør det muligt for systemet at 

replikere almindeligt anvendte 
IR-enheder.

• Registrerer omgivende lys for 
automatisk at justere skærmens 
lysstyrke.

• Denne LED blinker for at angive et 
problem med LCD-skærmen.
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J. Sideknapper på skærmen: 
Disse knapper betjener 
belysningsfunktionerne som illustreret 
med et ikon på LCDskærmen ved siden 
af knappen.

2.2. Ledsagerstyring

Det er muligt at tilslutte en ekstra 
styringsenheden til rygstøtten, figur 
4. Dermed kan en ledsager styre 
kørestolen og betjene de eldrevne 
justeringsmuligheder.
F. Tilstand: 

Gør det muligt for ledsageren at 
navigere gennem de tilgængelige 
driftstilstande.

H. Hastighed: 
Reducerer/øger den maksimale 
hastighedsgrænse.

K. Maksimal hastighed: 
Viser den maksimale 
hastighedsgrænse.

L. Bruger/ledsager kontakt: 
Skifter mellem bruger- og 
ledsager-styring.

M. Bruger/ledsager-indikator: 
Viser den aktive styring.

2.3. Skærmbillede

Status for styresystemet kan ses på 
LCDskærmen.

Køre-tilstand
Når R-net CJSM2 er tændt og i 
‘køretilstand’ vises skærmen som i figur 5.
J1. Advarselslys: 

Vises, når advarselslysene er tændte.
J2. Lys: 

Vises, når kørelysene er tændte
J3 Retningsindikatorer: 

Vises, når en af retningsindikatorerne 
er aktiveret

K. Maksimal hastighed: 
Viser den maksimale 
hastighedsgrænse.

N. Batteriindikator: 
Viser batteriets strømniveau.
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O. Ur: 
Viser klokken.

P. Hastighedsindikator: 
Viser en graf med den aktuelle 
hastighed.

Q. Kilometer eller mil per time-tæller: 
Viser den aktuelle hastighed.

R. Aktuelt profilnummer: 
Viser den valgte profil efter nummer.

S. Aktuelt profilnavn: 
Viser den valgte profil efter navn.

Justeringstilstand
Når R-net CJSM2 er tændt og 
i‘justeringstilstand’ vises skærmen som 
i figur 6. Denne skærm viser den valgte 
justeringsindstilling.

2.4. Skærmindstillinger

Indstillingsmenuen (figur 7) åbnes ved at 
trykke på advarselsknappen (J1) i nogle få 
sekunder.
Skub styrepinden frem/tilbage i menuen 
for at gå gennem indstillingsmulighederne 
og venstre/højre for at vælge en 
indstillingsmulighed.

Indstillingsmenuen giver dig mulighed for 
at tilpasse skærmen, så den passer til dine 
præferencer:
• Time: Indstil og vis tid.
• Distance: total, trip, vis og nulstil trip
• Baggrundslys: automatisk 

baggrundslys og timeout
• Bluetooth (hvor relevant): Styr 

mobilenheden ved hjælp af 
R-netstyringsenheden, se 2.5

• IR setup: Styr elektronisk enhed ved 
hjælp af R-net-styringsenheden

• Programming: styringsindstillinger og 
system

Forlad menuen ved at vælge ‘Exit’

R-net CJSM2 (BT)  -  7

6

7

5

2   Generel beskrivelse



2.5. Bluetooth (valgfrit)

Når forhandleren har programmeret 
nogle indstillinger, kan den mobile enhed 
sluttes til styringsenheden:
• Tænd for styringsenheden.
• Vælg Bluetooth-indstillingen i 

skærmindstillingerne, se 2.4.
• Flyt og skub styrepinden fremad, indtil 

styresystemet bipper (ca. 15 sek)
• Flyt og skub styrepinden bagud, indtil 

styresystemet bipper (ca. 15 sek).
• Vælg enheden på den mobile 

enhed, der skal tilsluttes, og 
Bluetoothsymbolet holder op med at 
blinke. Skærmen som i figur 8 vises.
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3   Brug af 
styreboks

R-net fra PG Drives Technologies er det 
kollektive navn for hele styresystemet i 
kørestolen. Kørestolen betjenes ved hjælp 
af styringsenheden.
En styringsenhed har normalt tre 
grundlæggende funktioner:
• Kørsel og styring af kørestolen
• Betjening af de eldrevne 

justeringsmuligheder
• Opladning af kørestolens batterier

For at kunne køre eller betjene 
kørestolens elektroniske 
justeringsmuligheder skal 
styringsenheden være tændt med tænd/
sluk-kontakten (D fremad figur 9). Brug 
ikke kontakten til at stoppe kørestolen, 
med mindre det er en nødsituation. 
Styrepinden skal være i neutral position, 
når du tænder for styringsenheden, ellers 
vil der opstå en fejlkode.
Hvis ledsagerstyring ønskes aktiveret, skal 
der trykkes på bruger-/ledsager-kontakten 
(L figur 10). LED-indikatorerne (M) viser 
den valgte styring.
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3.1. Kørsel og styring af 
kørestolen

For at køre og styre kørestolen skal du 
trykke på tilstandsknappen (F figur 9 
eller 10) eller P-M-kontakten (D figur 9 
baglæns), indtil køretilstanden er valgt. 
Skub styrepinden fremad, og kørestolen 
vil også bevæge sig fremad. Styr venstre 
og højre og kørestolen vil dreje.

Hastighed
Den maksimale hastighed kan styres 
af hastighedskontakten/-knappen (H). 
Hastighedslinjen viser den maksimale 
hastighed (K). Hastigheden kan styres 
med styrepinden under kørslen. Skub 
styrepinden i den retning, du vil køre. 
Jo mere du skubber, desto hurtigere er 
hastigheden. Slippes styrepinden, stopper 
kørestolen og bremserne aktiveres 
automatisk.

Køreprofil
Der kan angives forskellige køreprofiler, 
som gør kørestolen egnet til forskellige 
miljøer. Hvis du f.eks. vælger 
indendørsprofilen, vil kørestolen reagere 
mere ‘roligt’. Når du så kommer udenfor, 
kan profilen justeres til en mere ‘robust’ 
indstilling. Skub til P-M-kontakten (D 
baglæns), eller tryk på ‘profil’ -knappen (G), 
indtil den mest hensigtsmæssige profil er 
valgt. Nummeret (R) og navnet (S) på den 
aktuelle profil vises på skærmen.

Lys
Det er muligt at styre advarselslysene 
(J1 figur 11), kørelysene (J2) og 
retningsindikatorerne (J3) ved hjælp af 
styringsenheden. Hver knaps funktion 
illustreres med et ikon, der vises på 
LCDskærmen ved siden af knappen. Når 
funktionen er aktiveret, lyser eller blinker 
ikonet.
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3.2. Betjening af de elbetjente 
justeringsalternativer

For at betjene de eldrevne 
justeringsmuligheder skal 
styringsenheden være i ‘ 
justeringstilstand’. Tryk på 
tilstandsknappen (F figur 12), eller 
tryk på P-M-kontakten (D baglæns), 
indtil justeringstilstanden er valgt. 
Skub styrepinden til venstre/højre for 
at navigere gennem de tilgængelige 
justeringsmuligheder og skub joysticket 
frem/tilbage for at indstille den valgte 
justeringsindstilling.

Ikke alle kørestole er udstyret med alle 
eldrevne justeringsmuligheder. Justeringsmuligheder og hvordan man indstiller 
dem:

Justering Styrepind frem Styrepind tilbage
Sædetilt Hele sædet vipper fremad Hele sædet vipper bagud
Sædelift Hele sædet sænkes Hele sædet løftes
Tilbagelæning Rygstøtten vipper fremad Rygstøtten vipper bagud
Fodstøtte 
Udvidet Længden på benstøtten øges Længde på benstøtten 

reduceres
Fodstøttelift Vinklen på benstøtten øges Vinkel på benstøtten reduceres
Fodstøtte længde 
kompenserende

Vinkel og længde på 
benstøtte øges

Vinkel og længde på benstøtte 
reduceres

 Advarsel!
Hvis du justerer sædehøjden ved hjælp af sædeliften eller bruger den eldrevne 
indstilling for hældningen 0 - 45°, reduceres hastigheden af hensyn til din 
sikkerhed.
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3.3. Opladning af 
kørestolsbatterier

 Advarsel!
• Betjen ikke styresystemet, hvis 

batteriet næsten er fladt.
• Overholdes dette ikke, kan det 

efterlade brugeren på et usikkert sted, 
f.eks. midt på en vej.

• Brug kun den batterioplader, der er 
leveret sammen med din kørestol.

Hvis batteriniveauet viser:
A. rød, gul og grøn, batterierne er opladt 

(linjerne 1-10).
B. kun rød og gul, så skal du oplade 

batterierne så snart du kan (linjerne 
1-7).

C. kun rød, enten stabilt eller blinkende 
langsomt, så skal du oplade 
batterierne med det samme (linjerne 
1-3).

For at oplade kørestolsbatterierne 
(figur 13) skal opladerstikket (C) sættes i 
opladningskontakten på styringsenheden 
(B). Sørg for, at stiften er nederst, som vist 
på illustrationen (D), og at stikket skubbes 
helt ind.
Du kan ikke køre kørestolen, når 
opladeren er tilsluttet.

 	 KØRESTOL for vedligeholdelse af 
batteri

 	 BATTERI for yderligere oplysninger om 
batteriet

3.4. Tilslutning af batterierne 
(kun for specialister)

Styringsenheden inkluderer en ‘3-bens 
forbindelse’. Sørg for, at batteriopladeren 
er korrekt tilsluttet, så den ‘negative pol’ 
og ‘sikring’ er tilsluttet, hvilket forhindrer 
kørestolen i at bevæge sig, når batteriet oplades (figur 14).

Se figur 15 om hvordan du tilslutter batteriopladeren.
 	 SERVICE for flere tekniske diagrammer.
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4  Låsning af styreboksen
Styresystemet kan låses på en af to måder. Enten ved hjælp af en trykknapsekvens 
på tastaturet eller med en fysisk nøgle. Hvordan styresystemet låses, afhænger af, 
hvordan kørestolsproducenten har programmeret systemet.

4.1. Tastaturlås

For at låse kørestolen ved hjælp af tastaturet;
• Sørg for, at styringsenheden er i køre- eller justeringstilstand og at styrepinden 

er i neutral position. 
• Tryk og hold på tænd/sluk-kontakten.
• Efter 1 sekund bipper styresystemet. Slip derefter tænd/sluk-kontakten.
• Flyt og skub styrepinden fremad, indtil styresystemet bipper.
• Flyt og skub styrepinden bagud, indtil styresystemet bipper.
• Slip styrepinden, og der lyder et langt 

bip.
• Styringsenheden er låst, og skærmen i 

figur 16 bliver vist.

For at låse kørestolen op ved hjælp af 
tastaturet;
• Tænd for styringsenheden.
• Flyt og skub styrepinden fremad, indtil 

styresystemet bipper.
• Flyt og skub styrepinden tilbage, indtil 

styresystemet bipper.
• Slip styrepinden, og der lyder et langt 

bip.
• Kørestolen er nu låst op.

4.2. Nøglelås (valgfrit)

For at låse styringsenheden med en nøgle 
(figur 17):
• Indsæt nøglen i opladerstikket på 

styringsenheden og tag den ud igen.
• Styringsenheden er nu låst, og 

skærmen i figur 16 bliver vist.

For at låse styringsenheden op med nøgle:
• Hvis styresystemet er slukket, skal du 

trykke på tænd/sluk-kontakten.
• Indsæt nøglen i opladerstikket på 

styringsenheden og tag den ud igen.
• Styringsenheden er nu låst op.
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5   Fejlsøgning
Hvis kørestolen ikke fungerer, selvom batterierne er fuldt opladet, skal du 
kontrollere følgende punkter, før du konsulterer din forhandler:
• Sluk for styringsenheden, og tænd den igen. Kontroller, om kørestolen fungerer 

igen.
•  	 KØRESTOL Kontroller, om frihjulskontakten er sat til kør.
• Kontroller, om styrepinden var i neutral position, da styringsenheden blev 

tændt. Styrepinden må med andre ord ikke bevæges, når styringsenheden 
tændes eller slukkes.

Hvis kørestolen stadig ikke virker eller ikke fungerer som den skal, skal du 
gennemgå funktionstabellen (kun for kvalificerede specialister).

 	 SERVICE i tilfælde af problemer med kørestolen.
 	 TEKNISK i tilfælde af problemer med styringsenheden.

Begge manualer kan findes på www.DIETZ-Power.com.
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6   Vedligehold
• Undgå at tænde styresystemet, specielt joysticket.
• Når du transporterer kørestolen, skal du sørge for at styresystemet er godt 

beskyttet.
• For at forlænge styresystemets levetid, skal du ikke udsætte det for ekstreme 

forhold. Rengør altid styresystemet, hvis du spilder mad eller drikke.
• Brug en fugtig, blød klud og opvaskmiddel blandet med vand. Brug ikke 

alkoholbaserede rengøringsmidler eller midler som har en slibende effekt.

Periode Beskrivelse
Dagligt Sluk for styreboksen. Kontroller at joysticket ikke er bøjet eller skadet, 

og at det går tilbage til midten når du slipper det. Opstår et problem, 
må du ikke bruge kørestolen men skal i stedet kontakte VELA.

Ugentligt Elektriske bremser
Denne test skal udføres på en plan overflade med minst en meters fri 
plads rundt om kørestolen.

• Tænd for styreboksen. 
• Kontroller at batteriniveauet er jævnt eller blinker langsomt efter et 

sekund.
• Før joysticket fremover til du hører, at de elektriske bremser 

fungerer. Kørestolen begynder nu at bevæge sig.
• Slip joysticket øjeblikkeligt. Du skal nu kunne høre de elektriske 

bremser inden for et par sekunder.
• Gentag testen tre gange, og før joysticket bagover, til venstre og til 

højre.
• Hvis kørestolen har lys, indikatorer eller sædejustering. Kontroller 

at disse også fungerer.
Koblinger
Kontroller at alle samlinger er sikre, rigtigt sat sammen og ikke er 
skadet.
Kabler
Kontroller at alle kabler er uskadte.
Dæksel til joystick
Kontroller det tynde gummidækslet, der dækker joystickets base, for 
skade eller revner. Kontroller kun visuelt, ikke med hænderne.
Monteringen af styreboksen
Kontroller at styreboksen sidder ordentligt på kørestolen. Skru ikke på 
nogen skruer selv.

R-net CJSM2 (BT)  -  15

6   Vedligehold



7   Tekniske specifikationer
Spændingsforsyning 24 Vdc

Driftsspænding 16Vdc to 35Vdc

Spidsspænding 35Vdc

Omvendt spænding -40Vdc

PWM-frekvens 20kHz ± 0.5%

Bremsespænding 24Vdc

Bremsestrøm 200 µ A min.
1A max.

Opladerstik Brug kun Neutrik NC3MX

Batteriladestrøm 12Arms max.

Maksimal drevstrøm R-net PM90 = 90A
R-net PM120 = 120A

Indikatoroutput 42W per side

Lysoutput 21W per side

Bremselysoutput 42W totalt

Fugtbestandighed Elektronik til IPX4

Driftstemperatur Ikke LCD-moduler -25°C til + 50°C. Moduler med 
LCD-skærme - 10°C til + 50°C

Opbevaringstemperatur Ikke LCD-moduler -40°C til + 65°C Moduler med 
LCD-skærme -20°C til + 65°C

EMC-testet på prøvekørestol:

Gældende aspekter Gældende standarder
Strålingsemission
Elektrostatisk
udladningsimmunitet
Radieret radiofrekvens,
Elektromagnetisk immunitet

EN12184: 2014 og underliggende normer
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Tag kontakt til en forhandler i nærheden af dig, hvis du har spørsmål:

R-net CJSM2 / R-net CJSM2-BT
er et produkt fra Curtiss-Wright, PG Drives Technology

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