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SYMBOLFÖRKLARINGAR
Säkerhetsföreskrifter med färgad bak-
grund måste alltid följas!

 ☞ Den här symbolen anger en försiktig-
hetsåtgärd eller en rekommendation.

[ ] Syftar på ett bildnummer

( ) Syftar på en komponent på en bild.

INLEDNING
Läs den här bruksanvisningen innan du 
använder rullstolen för första gången och 
följ instruktionerna noggrant. Om barn 
eller tonåringar ska använda rullstolen 
ska de läsa bruksanvisningen tillsammans 
med sina föräldrar eller vårdnadshavare 
innan de använder den.

Den elektriska rullstolen styrs med manö-
verboxen.

 ☞ Tillbehör och extrafunktioner, t.ex. ex-
terna styrenheter, ingår inte i standard-
leveransen!

Om du använder manöverboxen eller dess 
tillbehör på olämpligt sätt kan du utsätta 
dig själv eller andra för fara. Därför är det 
viktigt att du lär dig använda utrustningen 
på rätt sätt.

Den här bruksanvisningen hjälper dig att bli 
bekväm med att använda manöverboxen 
så att du kan undvika olyckor.

För synskadade användare finns PDF-filer 
med ytterligare information om våra pro-
dukter på vår webbplats.

 ☞ Kontakta din hjälpmedelscentral/distri-
butör om du har några frågor.

Bruksanvisningen till din elektriska rullstol 
innehåller också information om produkt-
säkerhet och eventuella återkallelser av pro-
dukter som kan vara aktuella.

MODELLER
Denna bruksanvisning gäller för följande 
manöverbox:

CJSM2-box

SPECIFIKATIONER
Den här manöverboxen har utvecklats för 
elrullstolar med R-Net-elektronik.

ANVÄNDNING
Den här manöverboxen får endast anslutas 
till elrullstolen via R-Net-elektroniken.
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JUSTERING
Läs den här bruksanvisningen innan du 
använder rullstolen för första gången och 
följ instruktionerna noggrant. Om barn 
eller tonåringar ska använda rullstolen 
ska de läsa bruksanvisningen tillsammans 
med sina föräldrar eller vårdnadshavare 
innan de använder den.

Generellt gäller att alla typer av juste-
ringar och anpassningar måste utföras av 
hjälpmedelscentral/distributör.

Innan du använder manöverboxen för för-
sta gången måste hjälpmedelscentralen/
distributören ställa in den.

Förutom din körvana och dina förutsätt-
ningar måste justeringen också ta hänsyn 
till miljön där rullstolen främst kommer att 
användas.

Om nödvändigt kan din hjälpmedelscen-
tral/distributör justera joystickens känslig-
het. 

 ☞ Vi rekommenderar en rutinmässig kon-
troll av manöverboxens inställningar för 
att säkerställa optimal komfort på lång 
sikt, även om din medicinska situation/
funktionsnedsättning förändras.

ÅTERANVÄNDNING
Manöverboxen kan tas i bruk igen. Innan du 
använder manöverboxen igen måste den 
kontrolleras noga.

 ☞ Hygienåtgärder, inklusive desinficering, 
måste utföras i enlighet med en god-
känd hygienplan.

PRODUKTENS LIVSLÄNGD
Vi uppskattar att produkten bör ha en för-
väntad genomsnittlig livslängd på 4 år, för-
utsatt att den används för det avsedda än-
damålet och att alla krav på underhåll och 
service följs. Den faktiska livslängden beror 
på hur ofta den används, i vilken miljö den 
används och hur den sköts. Med hjälp av 
reservdelar kan du ev. förlänga produktens 
livslängd. Som regel går det att få tag i re-
servdelar i upp till 5 år efter det att en mo-
dell har tagits ur produktion.

 ☞ Den angivna beräknade livslängden är 
inte en uttryck för garantiperioden.

SÄKERHETS
FÖRESKRIFTER

 ☞ Varken kasta eller tappa den demonte-
rade manöverboxen. Hantera den alltid 
försiktigt! Det är det enda sättet att sä-
kerställa kontinuerlig, felfri användning.

 ☞ Dra inte ut kontakten under körning.

 ☞ När du kör ska du inte trycka på PÅ/
AV-knappen, om det inte är en nödsi-
tuation.

 – Detta stoppar elrullstolen (nöd-
bromsning).

 ☞ Anslut inte andra föremål än originaltill-
verkarens pluggar i laddningsuttaget.

 – Risk för kortslutning!
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ANSLUTA TVÅ 
MANÖVERBOXAR
Detta får endast utföras av hjälpme-
delscentral/distributör.

Det går att ansluta två manöverboxar till 
R-Net LCD-systemet.

Det här alternativet kan vara till hjälp om en 
assistent ska använda elrullstolen och ma-
növerboxen inte behöver flyttas till baksi-
dan av rullstolen.

Alternativt går det att använda den andra 
manöverboxen som exempelvis extern 
joystick eller extern PÅ/AV-knapp. Det gör 
att du kan lägga till fler funktioner, t.ex. 
svängningssignalering, tuta m.m.

Körfunktioner är aktiva för manöverboxen 
där de har aktiverats.

Den andra manöverboxens skärm styrs på 
samma sätt. Det går även att stänga av sys-
temet med den här manöverboxen.
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ÖVERSIKT

CJSM2 <LCD> manöverbox
(1) Joystick

(2) Laddningsuttag

(3) Uttag för extern läges-tryckknapp (11) 
eller styrenhet

(4) Uttag för extern PÅ/AV-knapp

(5) IR-sändare

Kontrollpanel med tryckknapp

(6) Tuta

(7) PÅ/AV och profil/läge

(8) Lägesväljare

(9) Vänstersvängssignal, PÅ/AV

(10) Varningslampa, TÄND/SLÄCKT

(11) Belysning, TÄND/SLÄCKT

(12) Högersvängssignal, PÅ/AV

(13) Körprofiler

(14) Hastighetsinställningar

Symboler manöverpanel

(15) Profil/läge

(16) Manöverbox, PÅ/AV

(17) IR-mottagare

(18) Acceleration

(19) Inbromsning
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LCD-skärm

 ☞ LED-indikatorerna lyser när en funktion 
är aktiverad.

(20) Vänstersvängssignal

(21) Varningslampa

(22) Batteriladdningsindikator

(23) Belysningsindikator

(24) Högersvängssignal

(25) Profil

(26) Hastighetsinställningar

(27) Grafisk visning av den faktiska körhas-
tigheten eller energiförbrukningen.

 ☞ Indikatorn rör sig till höger på dis-
playen när körhastighet eller energi-
förbrukning ökar.

(28) Bluetooth-anslutningsindikator

(29) Klocka

(30) Visar den faktiska körhastigheten in-
klusive distansmätare eller hastighets-
mätare.

(31) Körprofil



1
2

5
4

3

8 7

6

10   

Assistentstyrning
(1) Joystick

(2) Stödplatta

Kontrollpanel med tryckknapp

(3) Förinställd högsta hastighet

(4) Lägesväljare

(5) Styrningslägesväljare (användare/assis-
tent)

LED-indikatorer

(6) Styrningsläge (användare)

(7) Styrningsläge (assistent)

(8) Förinställda högsta hastighetsnivåer
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KNAPPAR OCH SYMBOLER
PÅ/AV Sätter på resp. stänger av manöverboxen. 

 ☞ Vid start genomför elektroniken ett systemtest.

 ☞ Knappen återgår automatiskt till neutral position.

Profil/läge Tillgängliga körprofiler och konfigureringsbara 
funktioner gås igenom varje gång spaken flyttas 
bakåt.

 ☞ Profil/läge-knappen får endast tryckas ner när elrullstolen står stilla.

 ☞ Följ informationen i kapitel Körprogram på sida 30 och Lägesmeny 
på sida 23.

 ☞ Knappen återgår automatiskt till neutral position.

Tuta En hörbar ton ljuder hela tiden knappen är ned-
tryckt.

Läge Växlar till inställningsläge när knappen trycks ner.

 ☞ Tryck bara på knappen Läge när elrullstolen står stilla.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Lägesmeny på sida 23.

Profil När den här knappen trycks ner växlar elrullstolen 
till nästa körprofil.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Körprogram på sida 30.

Inställning 
för max. 
hastighet, plus

Att trycka knappen framåt höjer inställningen för 
maximal hastighet en nivå (20 %) i taget.

 ☞ Vi rekommenderar att du endast använder plus- 
knappen när elrullstolen står stilla.

 ☞ Nivå 1 (20 %) upp till nivå 5 som är högst (100 %).

 ☞ Knappen återgår automatiskt till neutral position.
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KNAPPAR OCH SYMBOLER
Inställning för 
max. hastighet, 
minus

Att trycka knappen bakåt sänker inställningen för 
maximal hastighet en nivå (20 %) i taget.

 ☞ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du en-
dast använder minus-knappen när rullstolen 
står stilla.

 ☞ Nivå 5 (100 %) ner till nivå 1 som är lägst (20 %).

 ☞ Knappen återgår automatiskt till neutral position.

Varnings lampa När du trycker på den här knappen tänds eller släcks 
varningslampan.

 ☞ Symbolen blinkar i takt med blinkersen.

Lampor När du trycker på den här knappen tänds eller släcks 
lamporna.

 ☞ Symbolen tänds när lamporna är tända.

Vänster svängs -
signal

När du trycker på den här knappen sätter du på eller 
stänger av blinkersen.

 ☞ Om en symbol blinkar snabbt betyder det att en blinkers är defekt.

Högersvängs-
signal

När du trycker på den här knappen sätter du på eller 
stänger av blinkersen.

 ☞ Om en symbol blinkar snabbt betyder det att en blinkers är defekt.

Assistentstyrning

Förinställd 
hastighet

Att trycka på knappen höjer inställningen för maxi-
mal hastighet en nivå (20 %) i taget.

 ☞ Nivå 1 (20 %) upp till nivå 5 som är högst (100 %).

Visa högsta 
hastighet

Antalet tända lysdioder visar den maximala hastig-
heten.

 ☞ Varje lysdiod motsvarar ytterligare 20 %, vilket 
är en nivå.
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Assistentstyrning

Styrningsläge Växlar mellan användar- och assistentstyrning när 
knappen trycks ner.

Indikator för 
förinställt 
styrningsläge

De tända dioderna under symbolen visar vilket 
styrningsläge som har valts.

Läge Växlar mellan körläge och inställningsläge.

 ☞ Tryck bara på knappen Läge när elrullstolen står stilla.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Lägesmeny på sida 23.

LCD-skärm

LCD-skärm När rullstolen sätts på visas olika indikatorer på 
LCD-displayen.

Informations-
box

Visar den valda körprofilen.

Hastighets-
visning

Indikatorn rör sig till höger på displayen när körhas-
tighet eller energiförbrukning ökar.

Visa högsta 
hastighet

Antalet tända segment visar den maximala hastig-
hetsinställningen.

 ☞ Varje segment motsvarar ytterligare 20 %, vilket 
är en nivå.

Batteri-
laddnings-
indikator

Antalet segment som lyser på batteriindikatorn 
minskar i takt med att batteriets laddningsnivå sjun-
ker.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Batteriindikator på sida 19.
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LCD-skärm

Elektronisk 
justering

Det upplysta området i symbolen visar vilken elek-
tronisk inställning som har valts.

 ☞ Symbolen visas när du växlar över till inställningsläget.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Elektroniska justeringar på sida 26.

Manöverbox 
låst

Elrullstolen är skyddad mot obehörig användning.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Låsa på sida 16.

Standby-läge Den här symbolen visas kort innan elrullstolen går 
över i automatisk standby.

Felmeddelan-
den

Varningsmeddelanden om olika fel.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Felsökning på sida 37.

Bluetooth Symbolen (blå) visas när Bluetooth har aktiverats.

Hastighet 
sänkt

Om symbolen är gul har rullstolens hastighet sänkts. 
Detta beror på att sitslyften har justerats högre än 
5,5 cm och/eller att sitslutningen överstiger 14°. Om 
symbolen är röd har rullstolens körläge inaktiverats.
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INNAN ANVÄNDNING

Ladda batterierna

Sätt inte in andra föremål än säkerhets-
pluggen och batteriladdaren i laddnings-
uttaget. – Risk för kortslutning!

För att ladda batterierna ska du först stänga 
av manöverboxen och sedan sätta in bat-
teriladdningskontakten i manöverboxens 
uttag (2).

 ☞ Se även elrullstolens bruksanvisning.

Ansluta manöverboxen

Varken vidrör eller manövrera joysticken 
under uppstartsfasen (ca en sekund)!

Sätt på manöverboxen genom att trycka 
styrspaken (6) framåt till PÅ/AV (15). Elek-
troniken kommer nu att genomföra ett 
system test.

 ☞ Styrspaken återgår automatiskt till neu-
tralt läge.

När batteriindikatorn (21) lyser kontinuerligt 
är elektroniken klar att användas.

 ☞ När manöverboxen har satts på och kör-
profil 8 visas betyder det att elrullstolen 
är i assistentstyrningsläge. Du kan växla 
till rullstolsanvändarens manöverbox 
genom att trycka på knappen Profiler.

 ☞ Om det föreligger ett fel kommer med-
delanden att visas på LCD-skärmen.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Felsök-
ning på sida 37.

Tryck styrspaken (6) framåt till PÅ/AV (15). 
Det stänger av rullstolen.
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Låsa

Manöverboxen är låst om det syns en 
hänglåssymbol på LCD-skärmen [1].

Det går att låsa manöverboxen för att skyd-
da elrullstolen mot obehörig användning. 
Detta är inte konfigurerat som standard, 
men på begäran kan din hjälpmedels-
central/distributör lägga till den här funk-
tionen.

Aktivera låset med PÅ/AV-knappen

1. När manöverboxen är ansluten ska du 
trycka styrspaken (6) framåt till PÅ/AV 
(15) och hålla den där tills du hör ett 
kort pip.

2. Tryck fram joysticken helt (framåtkör-
ning) och vänta tills du hör ett kort 
<pip>.

3. För sedan joysticken hela vägen bakåt 
(backning) och vänta tills du återigen 
hör ett kort <pip>.

4. Släpp joysticken.

 ☞ När du hör ett långt <piiiiiiip> betyder 
det att låset har aktiverats.

 ☞ Nu är elrullstolen skyddad mot obehö-
rig användning.
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Kill switch-funktionen

När du har satt på manöverboxen ska du 
koppla in kill switch [1] i laddningsuttaget 
(2). Dra ut kill switch-kontakten när du hör 
ett kort <pip>.

 ☞ Elektroniken inaktiverar körläget och 
stängs av automatiskt.

Inaktivera låset

Inaktivera låset med PÅ/AV-knappen

1. Anslut manöverboxen genom att föra 
styrspaken (6) framåt till PÅ/AV (15).

2. Tryck fram joysticken helt (framåtkör-
ning) och vänta tills du hör ett kort 
<pip>.

3. För sedan joysticken hela vägen bakåt 
(backning) och vänta tills du återigen 
hör ett kort <pip>.

4. Släpp joysticken.

 ☞ När du hör ett långt <piiiiiiip> betyder 
det att låset har inaktiverats.

Kill switch-funktionen

När du har satt på manöverboxen ska du 
koppla in kill switch [1] i laddningsuttaget 
(2). Dra ut kill switch-kontakten när du hör 
ett kort <pip>.

 ☞ Låset är nu inaktiverat.
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Automatisk avstängning
För att spara batterikraft har din elrullstol en 
automatisk avstängningsfunktion.

Om du inte flyttar joysticken eller trycker 
på en knapp på manöverboxen stängs el-
rullstolen av automatisk när den förinställda 
timeout-tiden löper ut.

 ☞ Den här funktionen är inte standard, 
men din servicerepresentant kan kon-
figurera den och ställa in en timeout- 
period på mellan 1 och 30 minuter.
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INSPEKTION INNAN 
KÖRNING

Batteriindikator
När du sätter på manöverboxen genomförs 
ett kort systemtest och sedan visar batteri-
indikatorn (21) batteriets laddningsnivå.

I takt med att batterinivån sjunker visar bat-
teriindikatorn allt färre upplysta segment 
(21).

 ☞ Indikatorn består av 10 segment (3 
röda, 4 gula/orange och 3 gröna).

Färgen på segmenten betyder:

Grön Batterierna är laddade.

 ☞ Batterinivån motsvarar 
antalet gröna indikatorer 
som lyser.

Gul Laddning rekommenderas.

Röd Batterierna är tomma. Ladda 
så snart som möjligt.

 ☞ Batteriindikatorn är endast korrekt när 
du kör på plana ytor.

 ☞ När du kör uppåt eller nedåt i lutningar 
är avläsningen opålitlig.

Avläsning

Batteriindikatorn har utformats för urladd-
ningsegenskaperna hos tillverkarens ori-
ginalbatterier. Eftermarknadsbatterier eller 
batterier från andra tillverkare kan ha andra 
egenskaper som påverkar tillförlitligheten 
av det som visas negativt.

Eftersom korrekt avläsning beror på batte-
riernas ålder samt temperatur och belast-
ning gäller dessutom vissa begränsningar.
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Förinställd högsta hastighet

Olycksrisk på grund av:

 – Olämpligt inställd högsta hastighets-
nivå.

 – Välj en lägre högsta hastighetsnivå 
under körning!

Den högsta hastighetsnivån måste väljas 
utifrån dina personliga förutsättningar 
och din körsituation!

Vid körning i nedförsbacke ska du anpassa 
den högsta hastigheten utifrån hur brant 
lutningen är. Överskrid aldrig den högsta 
tillåtna hastigheten. – Risk för olycka!

När du sätter på manöverboxen ”minns” 
den automatiskt den senaste inställningen 
för högsta hastighet och återaktiverar den.

Antalet segment som tänds i indikatorn för 
maximal hastighet (25) anger inställningen 
för maximal hastighetsnivå.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Knappar 
och symboler på sida 11.

För styrspaken (13) framåt eller bakåt för att 
höja eller sänka den maximala hastighetsin-
ställningen en nivå i taget innan eller under 
körningen.

 ☞ Se även kapitlen Hastighetsnivåer på 
sida 22 och Knappar och symboler på 
sida 11.
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Assistentstyrning

Varje gång du trycker på knappen (3) innan 
eller under körning höjs den maximala has-
tigheten en nivå upp till maximalt nivå 5. 
Om du trycker på knappen igen när du har 
nått nivå 5 ändras den högsta hastigheten 
till nivå 1, vilket är den lägsta inställningen.

 ☞ Lysdioden på skärmen (1) indikerar den 
maximala hastigheten som har ställts 
in.

 ☞ Se även kapitlet Hastighetsnivåer på 
sida 22.

 ☞ Om symbolen blinkar har rullstolens 
hastighet sänkts. Detta beror på att 
sitslyften har justerats högre än 5,5 cm 
och/eller att sitslutningen överstiger 
14°.
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Hastighetsnivåer

Den högsta hastighetsnivån måste väljas 
utifrån dina personliga förutsättningar 
och din körsituation!

Välj en låg hastighetsnivå i farliga situatio-
ner där du känner dig osäker (t.ex. körning 
i trånga utrymmen, i nedförsbacke, på 
ramper, på gågator och liknande).

När du är i läget assistentstyrning måste 
den högsta hastighetsnivån väljas utifrån 
assistentens personliga förutsättningar 
och den aktuella körsituationen!

När du växlar till en lägre nivå för hög-
sta hastighet måste elrullstolen stå stilla. 
– Plötslig inbromsning!

Den högsta hastigheten kan förinställas till 
någon av 5 olika hastighetsnivåer (25).

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Knappar 
och symboler på sida 11.

På nivå 5 är den högsta hastigheten 100 % 
av elrullstolens topphastighet.

På nivå 1 är den högsta hastigheten 20 % av 
elrullstolens topphastighet.

1. Specifikt exempel:

 Körning i hemmet.
Nödvändig inställning: Låg förinställd 
högsta hastighet [1].

 ☞ Resultat av att den högsta hastig-
heten har förinställts för högt:
Redan den minsta rörelse med joystick-
en kan snabbt sätta rullstolen i rörelse. 
– Användaren förlorar kontrollen över 
stolen i trånga utrymmen. – Risk för 
olycka!

2. Specifikt exempel:

 Köra över ett övergångsställe.
Nödvändig inställning: Hög förinställd 
högsta hastighet [2].

 ☞ Resultat av att den högsta hastig-
heten har ställts in för lågt:
Du kan inte köra tillräckligt snabbt över 
övergångsstället. – Risk för kollision 
med fordon!
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Körläge

Inställningsläge

LÄGESMENY
Tryck bara på knappen Läge när elrullsto-
len står stilla.

Genom att trycka på knappen LÄGE kan du 
växla mellan körläge, inställningsläge och 
andra aktiva lägen, t.ex. Bluetooth eller IR 
[1].

Körläge
I körläget styrs elrullstolen med joysticken.

 ☞ Läs mer om det i kapitlet Joystick på 
sida 24.

Inställningsläge
I inställningsläget visar den upplysta sits-
symbolen [2] den senast valda elektroniska 
justeringen.

Elektroniska justeringar väljs och finjusteras 
med joysticken.

 ☞ Läs mer om det i kapitlet Elektroniska 
justeringar på sida 26.

Andra aktiva lägen
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JOYSTICK
Förflytta inte joysticken förrän batteriindi-
katorn lyser stadigt.

Körnings- och styrningsrörelser
Joysticken (1) på elrullstolen används för att 
accelerera och bromsa. För långsamt joys-
ticken i önskad körriktning.

Ju längre du flyttar joysticken från mitten-
positionen, desto snabbare kör rullstolen 
(upp till den förinställda högsta hastighe-
ten).

I kurvor ska du flytta joysticken i riktningen 
du vill svänga. Om du flyttar joysticken helt 
åt det ena eller andra hållet kommer rullsto-
len nästan att svänga på en femöring (rote-
ra på plats).

 ☞ När du backar eller kör i kurvor sänks 
hastigheten automatiskt.

Bromsa elrullstolen
Elrullstolen stannar när du släpper joystick-
en.

För att bromsa säkert ska du långsamt släp-
pa tillbaka joysticken till mitten (standard-
läge).

Backa

Köra framåt

Bromsa

Svänga till höger

Rotera 
till 
höger

Rotera 
till 
vänster
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ASSISTENTSTYRNING
Assistentstyrning är endast tillgänglig med 
modulerna JSM, CJSM och CJSM2. JSM är 
inte en fristående funktion.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Översikt på 
sida 8.

Välja ett styrningsläge

När styrspaken (6) trycks framåt till PÅ/AV 
(15) på CJSM2-manöverboxen återaktiveras 
det senast valda styrningsläget.

Genom att trycka på knappen (32) växlar 
man mellan användar- och assistentstyr-
ningsläge.

 ☞ De lysande dioderna (31) under symbo-
lerna visar det aktuella styrningsläget.
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ELEKTRONISKA 
JUSTERINGAR
De elektroniska justeringar som finns till-
gängliga varierar beroende på vilken utrust-
ning elrullstolen har.

I inställningsläget lyser de elektroniska jus-
teringar du har valt på skärmen hela tiden.

Välja en elektronisk justering
 ☞ Elektroniska justeringar lagras i en änd-

lös slinga.

Joystick till höger – gå uppåt till nästa in-
ställning.

Joystick till vänster – gå nedåt till nästa in-
ställning.

Elektroniska justeringar av standardtyp

Det går att göra elektroniska justeringar ge-
nom att:

Föra joysticken neråt – justering mot grund-
läget.

Föra joysticken bakåt – justering bort från 
grundläget.

Om du släpper joysticken upphävs alla jus-
teringar.

Indikatorer på LCD-skärmen

 ☞ Det kan finnas mer information om en 
specifik elektronisk justering i texten 
under sitssymbolerna.

 ☞ Om det syns en orange sköldpadda 
bredvid sitssymbolen betyder det att 
hastighetskontrollen har aktiverats.

 ☞ Se även kapitlet Felsökning på 
sida 37.

 ☞ Om det syns en blinkande röd sköld-
padda bredvid rullstolssymbolen be-
tyder det att rullstolen har stoppats av 
säkerhetsskäl. – Det går endast att fort-
sätta köra om justeringen återställs till 
grundläget.

 ☞ Se även kapitlet Felsökning på 
sida 37.

Den visade symbolen betyder:

Ryggstöd

Sitslutning

Sitslyft

Vänster benstöd

Höger benstöd

Benstödslängd

Benstöd
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Komplexa elektroniska justeringar

 ☞ Om ett alternativ har sparats i minnet 
lyser alla justeringar. 

Om grund- eller slutlägen har sparats för 
ryggstöd, sitsvinkel, lutning, stå- eller ben-
menyer visas pilar.

 ☞ En snedställd pil visar att ett slutläge 
har sparats.

 ☞ En snedställd pil visar att ett slutläge 
har sparats.

Med undantag för Stå upp och Hjälp att resa 
sig görs de elektroniska justeringarna ge-
nom att:

Föra joysticken neråt – justering mot grund-
läget.

Föra joysticken bakåt – justering bort från 
grundläget.

De elektroniska justeringarna för Stå upp 
och Hjälp att resa sig görs genom att:

Föra joysticken nedåt – justering bort från 
grundläget.

Föra joysticken bakåt – justering mot 
grundläget.

Om du släpper joysticken upphävs alla jus-
teringar.

Indikatorer på LCD-skärmen

 ☞ Det kan finnas mer information om en 
specifik elektronisk justering i texten 
under symbolerna.

Ryggstöd

Sitslutning

Sitslyft

Benstödslängd 

Benstöd

Negativ lutning

Sittande till stående

Sittande till bakåtlutande
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Den visade symbolen betyder:

Bakåtlutande till stående

45° till stående

Minne 1/2

Minne 3/4



29

   29

INDIVIDUELLA 
FUNKTIONER/
INSTÄLLNINGAR

 ☞ Alla funktioner som beskrivs här kanske 
inte finns tillgängliga för just din rullstol.

Kilometermätare (totalt antal 
kilometer)
LCD-displayen visar det totala antalet körda 
kilometer (29), upp till maximalt 99 999.

 ☞ Endast de kilometer som har körts i 
framåtriktning visas.

Distansmätare
LCD-skärmen kan visas körda kilometer per 
dag (29), upp till maximalt 9999,9.

 ☞ Endast de kilometer som har körts i 
framåtriktning visas.

Du kan växla mellan de olika mätaralternati-
ven i menyn Avstånd.

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Inställ-
ningsmeny på sida 31!

 ☞ Distansmätaren kan återställas vid be-
hov.

Återställa distansmätaren

Distansmätaren kan återställas i menyn Av-
stånd.

 ☞ Distansmätaren visar då 0,0 km på 
LCD-skärmen.
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Körprogram
Det går att välja upp till åtta körprofiler ge-
nom att trycka på knappen Profiler (12).

De olika körprogrammen gör att du kan 
ställa in elrullstolens köregenskaper för att 
passa särskilda körförhållanden.

Till exempel går det att ladda ner separata 
program för att göra det möjligt att använ-
da särskilda styrenheter.

 ☞ Det aktuella körprogrammet (24) visas 
på LCD-skärmen.

Kör-
pro-
gram

Egenskaper Gyro-
skop 
aktiverat

1 Lämplig för 
situationer 
där elrullsto-
len används i 
kollektivtrafik-
fordon och ett 
gyroskop har 
installerats

Nej

2 Universella, 
för inom- och 
utomhusbruk

Ja

3 Universella, 
för inom- och 
utomhusbruk

Ja

4–7 Kan anpassas 
av användaren

8 Assistent-
styrning

Ja

De fabriksinställda egenskaperna för kör-
programmen anges i respektive service- och 
underhållshandbok.

 ☞ Läs också kapitlet Vägledning för hjälp-
medelscentral/distributör i bruksanvis-
ningen till din elektriska rullstol.
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Inställningsmeny
 ☞ I varje undermeny finns menyalternati-

vet Avsluta som tar dig tillbaka till hu-
vudmenyn.

I inställningsmenyn [1] kommer du åt föl-
jande menyer:

 ☞ Tid
 – Ställa in tid
 – Visa tid (12- eller 24-timmarsformat)

 ☞ Avstånd
 – Totalt avstånd (totalt antal kilome-

ter)
 – Distansmätare (distansräknare)
 – Visa distans (kilometerräknare eller 

distansmätare)
 – Återställ distansmätare (nollställer 

distansmätaren)

 ☞ Bakgrundsbelysning
 – Bakgrundsbelysning
 – Auto bakgrundsbelysning (automa-

tisk justering av bakgrundsbelys-
ning)

 – Bakgrundsbelysning timeout (tid 
när bakgrundsbelysningen är tänd)

 ☞ Bluetooth

 ☞ Olika menyer där du kan installera 
och använda joystick-styrda Blue-
tooth-enheter. – Följ instruktioner-
na i kapitlet Bluetooth på sida 36.

 ☞ IR-inställningar

 ☞ Olika menyer där du kan instal-
lera och använda joystick-styrda 
IR-kompatibla enheter. – Följ in-
struktionerna i kapitlet IR-gränssnitt 
på sida 35.

 ☞ Programmering
 – Styrningsinställningar (inställningar 

för specifika elektroniska parame-
trar)

 ☞ De här inställningarna bör endast 
göras av auktoriserad serviceverk-
stad under den inledande produkt-
demonstrationen.

 – System (information om manöver-
boxen vilket hjälper serviceverksta-
den med felsökningen)

 ☞ Avsluta (tillbaka till körläge)
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Åtkomst till Inställningsmenyn 

1. Tryck på varningslampans knapp (9) 
och håll den tryckt i ca 3 sekunder.

 ☞ Vänta tills du hör ett kort < pip >.

2. Släpp knappen (9).

 ☞ Inställningsmenyn [1] öppnas på 
LCD-skärmen.

Navigera i menyn

 ☞ Joystick bakåt – navigera nedåt till näs-
ta menyalternativ / minska värdet / 
lämna menyalternativet.

 ☞ Joystick framåt – navigera uppåt till 
nästa menyalternativ / öka värdet / 
lämna menyalternativet.

 ☞ Joystick åt höger – navigera till en un-
dermeny / visa andra inställningar.

 ☞ Joystick åt vänster – när vänsterpilen 
syns visas andra inställningar.
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GYROSKOP
Gyroskopet måste inaktiveras innan/un-
der transport i ett rörligt fordon. 

Du kan göra det genom att välja ett sär-
skilt körprogram som är anpassat till det-
ta.

Gyroskopet, vilket är standard i FWD och 
FWDS, hjälper till att räta upp rullstolen när 
det finns risk att den välter eller tippar över, 
t.ex. i ojämn terräng. Rullstolens körstabilitet 
och styrbarhet har förbättrats markant.

När en rullstol med gyroskop körs ombord 
på ett färdmedel, t.ex. fartyg, buss eller tåg, 
kan den utföra oönskade körmanövrer om 
du kör med en profil där den här funktionen 
ingår. I det fallet rekommenderar vi att du 
kör i profil 1 där gyroskopet är inaktiverat.

När du lämnar färdmedlet kan du växla till 
ett annat program där du kan dra nytta av 
fördelarna med gyroskopet.

Aktivera/inaktivera gyroskopet
Beroende på det valda körprogrammet är 
gyroskopet antingen aktiverat eller inakti-
verat (30).

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Körpro-
gram på sida 30.

 ☞ Beroende på modell och utrustning 
kan rullstolens hastighet, av säkerhets-
skäl, sänkas avsevärt när gyroskopet är 
inaktiverat.
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ALTERNATIV FÖR 
EXTERNA ANSLUTNINGS
MÖJLIGHETER
Med manöverboxen går det att skapa yt-
terligare anslutningsalternativ för externa 
anslutningar, t.ex.:

 – lägesväljare (1)
 – PÅ/AV-knapp (2)

Ansluta externa styrknappar
För att ansluta externa styrknappar ska du ta 
bort pluggskyddet och sätta in motsvaran-
de plugg i lämpligt uttag (3)+(4) / [6].

 ☞ Se till att du ansluter tillbehöret till utta-
get i 90° vinkel, inte snett.
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IRGRÄNSSNITT
Följ instruktionerna i den externa enhe-
tens bruksanvisning.

Det går att styra externa enheter som har 
en IR-fjärrkontroll, t.ex. TV-apparater, med 
manöverboxen.

Ange IR-fjärrkontrollkoder
1. Tryck på varningslampan och håll tryckt 

i 3 sekunder. 

2. Gå till inställningsmenyn och dra joy-
sticken neråt tills du har valt IR-inställ-
ningar. För joysticken åt höger [1].

3. IR-LÄGE: För joysticken uppåt eller ned-
åt för att välja typ av enhet [2] som du 
vill manövrera med joysticken och be-
kräfta valet genom att föra joysticken åt 
höger. Det öppnar IR-lägesmenyn [4].

4. För joysticken uppåt eller nedåt för att 
välja vilken funktion i menyn [4] som 
motsvarar lämplig knapp på fjärrkon-
trollen och bekräfta valet genom att 
föra joysticken åt höger. 

5. Välj Ställ in kod [3] och för joysticken 
till höger för att bekräfta valet. Manö-
verboxen kan nu ta emot signaler från 
fjärrkontrollen. Håll sedan fjärrkontrol-
len över manöverboxens skärm, ca 
5–10 cm från IR-mottagaren. Se punkt 
16 på sida 8. Tryck två gånger på 
fjärrkontrollen så visas en stor bock på 
skärmen.

 ☞ Din servicerepresentant kan redige-
ra texten i manöverboxens menyer 
så att de motsvarar din utrustning. 
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BLUETOOTH
Följ instruktionerna i enhetens bruks-
anvisning.

I Bluetooth-menyn visas alla enheter som 
är anslutna via Bluetooth.

Det går att styra externa enheter med Blu-
etooth-gränssnitt, t.ex. mobiltelefoner, med 
manöverboxen.

 ☞ De här inställningarna måste göras av 
din servicerepresentant.

 ☞ Bluetooth är inte en standardfunktion 
och måste beställas som tillbehör till 
CJSM2-BT. Det går inte att montera 
Blue tooth i efterhand.
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FELSÖKNING
Fel och information visas i mitten av manö-
verboxens LCD-skärm.

(a) Visar var felet finns.

(b) Visar felkoden.

(c) Visar orsaken till felet.

Gör följande för att åtgärda felfunktionen:

1. Stäng av manöverboxen.

2. Utför den åtgärd som beskrivs i kolum-
nen Lösning.

3. Sätt på manöverboxen igen. 

 ☞ Följ instruktionerna i kapitlet Anslu-
ta manöverboxen på sida 15.

 ☞ Om det inte går att åtgärda felet och el-
rullstolen inte längre kan användas ska 
du kontakta din auktoriserade service-
verkstad och ange felkoden.

Felkod Orsak Lösning

2C00 Urladdat batteri. Ladda batterierna så snart som möj-
ligt och inspektera batterikablarna 
vid behov.

 ☞ Det går fortfarande att köra el-
rullstolen.

3B00 Anslutningen till vänster 
motor har gått förlorad.

Kontrollera motorkabeln, motor-
kontakten och motorn.

3D00 Elkabeln till vänster motor är 
defekt (kortslutning).

Kontrollera motorkabeln, motor-
kontakten och motorn.

3C00 Anslutningen till höger mo-
tor har gått förlorad.

Kontrollera motorkabeln, motor-
kontakten och motorn.

3E00 Elkabeln till höger motor är 
defekt (kortslutning).

Kontrollera motorkabeln, motor-
kontakten och motorn.

1E01 Automatisk avstängning har 
aktiverats.

Ta bort laddaren från laddningsut-
taget.
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Felkod Orsak Lösning

2F00 Systemfel eller fel på joys-
ticken.

Rör inte joysticken när du ansluter 
en enhet eller ett tillbehör.

0E00, 0E02, 1200, 
1202

Joysticken fungerar inte kor-
rekt

Byt ut manöverboxen.

Låt en behörig serviceverkstad re-
parera den.

7A0C, 7A0E, 7A90 Aktuell begränsning av ett 
ställdon/justeringskörning.

 – Mekaniskt belastat ställ-
don/justeringskörning.

 – Mekanisk överbelast-
ning.

Om det är nödvändigt att göra flera 
justeringar ska du kontrollera vilka 
körenheter som inte fungerar och 
kontrollera kabelanslutningen.

1505 Fel i vänster motors magnet-
broms.

För frikopplingsspaken till körläget. 

1506 Fel i höger motors magnet-
broms.

För frikopplingsspaken till körläget. 

1600 Batterispänningen är för hög 
(körning i nedförsbacke).

Kör alltid mycket långsamt i ned-
försbacke och kontrollera vid behov 
batterikablarna.

9710/7B02 Gyroskopet kan vara defekt. Låt en expert inspektera manöver-
boxen.

 ☞ Det går fortfarande att köra el-
rullstolen i betydligt lägre has-
tighet.

Ospecificerade fel-
koder

Olika orsaker Stäng av elrullstolen och starta om 
den.
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Information Orsak Lösning

Låset är låst. Stäng av låset.

 ☞ Se kapitlet Låsa på sida 16.

Joysticken flyttas för tidigt. Släpp joysticken.

Joysticken fungerar inte korrekt

Gul symbol

Automatisk hastighets-
minskning är aktiverad.

Ställ den elektroniska justeringen i 
grundläget.

 ☞ Det går att köra elrullstolen.

Röd symbol

Elrullstolen har stannat auto-
matiskt.

Ställ den elektroniska justeringen i 
grundläget eller flytta frikopplings-
spaken till körläget.

 ☞ Det går inte att köra elrullsto-
len.
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UNDERHÅLL/REPARATION

Reparationer
Du kan ha fullt förtroende för din hjälp-
medelscentral/distributör när det gäller 
reparationer. Vederbörande har fått instruk-
tioner om hur arbetet ska utföras och anlitar 
utbildad personal.

Service
Om du har några frågor eller behöver hjälp 
ska du kontakta din hjälpmedelscentral/
distributör som kan ge dig råd och utföra 
service och reparationer.

Tekniska säkerhetskontroller
När rullstolen körs utför det elektroniska 
systemet kontroller hela tiden. Som ett 
komplement till dessa elektroniska säker-
hetsåtgärder bör användaren också utföra 
rutininspektioner. Om de visar att det finns 
problem bör du omedelbart låta en auktori-
serad serviceverkstad inspektera din rullstol.

Dagliga inspektioner

Kontrollera att manöverboxen och eventu-
ella tillhörande elektroniska komponenter 
inte är skadade och att de är korrekt mon-
terade på elrullstolen.

När manöverboxen är avstängd ska du 
kontrollera joysticken och bälgen beträffan-
de yttre skador och kontrollera om joystick-
en automatiskt återgår till mittenpositionen 
utan problem.

Inspektioner varje vecka

Hur joysticken fungerar tillsammans med 
det magnetiska bromssystemet: Innan in-
spektionen ska du se till att det finns minst 
1 meter fritt utrymme runt rullstolen.

Sätt på manöverboxen och vänta tills bat-
teriindikatorn lyser och signalerar ”redo”. 
För långsamt joysticken framåt tills broms-
systemet reagerar med ett hörbart klick. 
Rullstolen börjar gradvis rulla. Släpp snabbt 
joysticken. Du bör nu tydligt kunna höra 
hur bromsarna slår till inom några sekunder. 
Samma kontroll ska utföras vid körning till 
höger, till vänster och vid backning.

Alla kablar och pluggar måste undersökas 
för att se om de har några yttre skador samt 
om de är korrekt fastsatta.

Årliga inspektioner

Be din hjälpmedelscentral/distributör in-
spektera det elektroniska systemet i sam-
band med rullstolens årliga serviceinspek-
tion.
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TEKNISKA DATA

Termodynamiska uppgifter

Miljötemperatur-
intervall för drift

-25 °C till +50 
°C

Lagringstemperatur-
område

-40 °C till 
+65 °C

Kapslingsklass IP54

GARANTI
Bristande efterlevnad av bruksanvisning-
en eller icke yrkesmässigt utfört under-
hållsarbete, särskilt när det gäller tekniska 
ändringar och tillägg (installerade delar) 
utan vårt uttryckliga samtycke, upphäver 
inte bara denna garanti, utan även vårt 
allmänna produktansvar.

För denna produkt tar vi, utöver andra ut-
tryckligen angivna eller överenskomna ga-
rantier, även på oss det juridiska ansvaret 
som en del av våra allmänna affärsvillkor. Vid 
eventuella garantianspråk ska du kontakta 
din hjälpmedelscentral/distributör och visa 
upp följande GARANTIBEVIS tillsammans 
med nödvändig information om modell, 
följesedelsnummer, leveransdatum och se-
rienummer (SN).

Serienumret (SN) finns på märkskylten.

 ☞ Ytterligare garantivillkor anges i rullsto-
lens bruksanvisning.



SN (se märkskylten):

Garanti

Leveransdatum:

Följesedelsnummer:Modellnamn:

Hjälpmedelscentralens/distributörens stämpel:
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Garantibevis
Vänligen fyll i! Kan kopieras vid behov och skickas till din distributör.
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ANTECKNINGAR



www.ta-service.dk 

Distributör

Du hittar en lista med 
hjälpmedelscentraler/
distributörer på  
www.ta-service.dk

Tillverkare:   

TA Service A/S 
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Danmark

ta-service@ta-service.dk
T: +45  56 72 57 77
www.ta-service.dk


