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1  VR2 Styreboks-funktioner 
(Standard)

1.1. Kørsel med VR2-styreboks
Kørestolen tændes og slukkes ved at trykke på I/0-knappen.
Knappen ‘højere hastighed’ øger kørselshastigheden: Hvis du trykker på knappen 
gentagne gange, bevæger lysindikatorerne sig op på hastighedsskalaen. Knappen 
for ‘lavere hastighed’ sænker farten. Dette viser sig også på lysindikatorerne. 
Styreboksen har også et horn og en batteriindikator.

Tænd/sluk (I/0)Batteriindikator

Hastighedsangivelse
Horn

Højere hastighedLavere hastighed

Indstilling, tilt
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2  Kørsel og betjening
Du	styrer	stolen	ved	at	flytte	joysticket	i	den	retningen	du	ønsker	at	køre.	
Acceleration og hastighed reguleres af, hvor stort et udslag du laver på joysticket: 
Stort udslag = kraftig acceleration og høj fart. Lille udslag = langsom acceleration 
og lav fart.
NB! Brugeren kan ikke omprogrammere styreboksen. Knappen ‘højere hastighed’ 
øger kørselshastigheden og knappen for ‘lavere hastighed’ sænkerr farten.

2.1. Bremser og elektrobremser
Stolen bremses ved at sætte jpysticket i midterposition eller ved at slippe den 
helt. Stolen har elektronisk bremse, som automatisk kobler ind når drivmotorerne 
stopper. Denne bremse sikrer, at stolen er fuldstendig stillestående ved ind- og 
udstigning samt ved parkering på køreramper og lignende. 

2.2 Nødbremse
Kørestolen kan standses øjeblikkeligt ved, at man slår stolen fra: Tryk på I/0-
knappen.

Advarsel: Dette fører til en brat opbremsning. Derfor bør man kun stoppe/slukke 
kørestolen på denne måde i nødstilfælde, når den er i bevægelse. 

1.2. Ind- og udstigning
Sluk altid kørestolen før ind- og udstigning (I/0-
knappen).

1.3. Sædetilt
Stolen kan tiltes bagover, så brugeren kan hvile ryggen. 
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3 Opladning
3.1. Batteriindikator
Styreboksen har en indebygget batteriindikator. Når batteriet 
er fuldt opladet lyser tre grupper af farvede lysdioder. Ved 
anvendelse falder spændingen i batterierne. Det viser sig ved, 
at rækken med lysende dioder bliver kortere: Lysdioderne 
slukkes en ad gangen. 
• Grøn = KØR.
• Gul = Tid til opladning.
• Rød = Akut behov for opladning.
Batteriindikatoren blinker når den varsler om lavt
batteriniveau.

3.2. Batterioplader 
Til opladning bruges den medfølgende batterioplader. 
Ladetiden vil være ca. 8 timer (avhængigt af batteriniveau), og 
det anbefales at oplade hver nat. Opladeren er helautomatisk 
og styrer selv strøm og spænding under opladningen. Når 
batterierne er fuldt opladet er strømforbruget minimalt, og 
du kan trygt lade batteriopladeren være tilkoblet helt til næste 
gang du skal bruge kørestolen

3.3. Således oplader du stolen
• Kørestolen parkeres og slås fra (tryk på I/0-knappen).
• Ladestikket sættes i kontakten foran på styreboksens

underside.
OBS! Kørestolen kan ikke tændes når ladestikket er sat i.

• Batteriopladeren kobles til en almindelig stikkontakt (230 V) og tændes. En gul lampe
på laderens frontpanel lyser som tegn på at ladningen er i gang.

• Når lampen ”completed” (grøn) på opladerens frontpanel tændes, er batterierne
opladet.

NB! Hvis kørestolen står ubrugt i længere tid (dage/uger/måneder), bør batteriopladeren 
være tilkoblet strøm for at sikre et optimalt batteriniveau, når den ibrugtages igen.

OBS!	Når	batterierne	er	helt	afladet	(tomme),	vil	batteriladeren	i	enkelte	tilfælde	ikke	
være i stand til at oplade batterierne igen. Dette er en sikkerhedsindretning som 
beskytter	dig,	fordi	oplading	af	helt	afladede/tomme	batterier	indebærer	fare	for	
gasudvikling. Tilkald en servicetekniker fra VELA.
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4 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.
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5			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 maks.

Opladerstik  Brug kun Neutrik NC3MX

Batteriladestrøm 12Arms maks.

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

R-net CJSM2/R-net CJSM2-BT & VR2 er et produkt fra Curtiss-Wright, PG Drives
Technology.
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Tag kontakt til en forhandler i nærheden af dig, hvis du har spørsmål:

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