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JOHDANTO

☞ Käänny tarvittaessa valtuutetun

Sähköpyörätuolia ohjataan ohjausrasialla.

Näkökyvyltään rajoittuneet henkilöt
voivat myös pyytää avustajaa lukemaan ohjeet ääneen.

☞ Ohje:

jälleenmyyjän puoleen.

Lisätarvikkeet ja lisävarusteet, kuten ulkoiset painikkeet, eivät kuulu toimituksen vakiosisältöön!
Ohjausrasian tai sen lisätarvikkeiden
asiantuntematon käyttö vaarantaa
käyttäjän ja muut henkilöt. Tästä syystä on tärkeää opetella laitteen oikea
käsittely.
Tämän käyttöohjeen tarkoitus on auttaa sinua opettelemaan ohjausrasian
käyttöä sekä välttämään onnettomuuksia.

!

Huomio:
Lue seuraavat sähköpyörätuoliin
kuuluvat dokumentit ennen sen
ensimmäistä käyttökertaa ja noudata niitä:

– tämä käyttöohje < Ohjausrasia >
– turvallisuus- ja yleiset käsittelyohjeet < Sähköajoneuvot > sekä
– ajoneuvon käyttöohje.

☞ Ohje:
Lasten ja nuorten tulee lukea sähköpyörätuoliin liittyvät ohjeet
ennen ensimmäistä ajokertaa tarvittaessa vanhempiensa tai muun
valvojan tai henkilökohtaisen
avustajan kanssa.
Näkökyvyltään rajoittuneita henkilöitä varten olemme varanneet PDFtiedostot yllämainituista oppaista
internetsivustollemme osoitteeseen
< www.meyra-ortopedia.com >.
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MALLILUETTELO
Tämä käyttöohje koskee seuraavia
ohjausrasioita:
LED-moduuli
LCD-moduuli
Henkilökohtaisen avustajan moduuli

MÄÄRITTELY/KÄYTETTÄVYYS
Käyttö
Ohjausrasian saa liittää ainoastaan
vastaavalla R-Net-väylä-elektroniikalla varustettuun sähköpyörätuoliin.

Mukautus
Jälleenmyyjän tulee mukauttaa ohjausrasia käyttäjän tarpeisiin ennen
käyttöönottoa.
Tässä yhteydessä otetaan huomioon
käyttäjän ajokokemus, häntä koskevat erikoisvaatimukset ja pyörätuolin
pääasiallinen käyttöalue.
Jälleenmyyjä pystyy säätämään ohjausvivun herkkyyttä tarpeen mukaan.

!
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Huomio:
Anna aina jälleenmyyjän suorittaa
kaikki mukautus- ja säätötyöt.

TURVAOHJEET
☞ Irrotettua ohjausrasiaa ei saa heittää eikä pudottaa, vaan sitä on
käsiteltävä asiallisesti. Vain näin
voidaan varmistaa moitteeton toiminta.

☞ Liitäntäpistoketta ei saa irrottaa
ajon aikana.

☞ PÄÄLLE/POIS-painiketta saa käyttää ajon aikana ainoastaan hätätilanteessa.
– Ajoneuvon käyttö estyy tällöin
(hätäjarrutus).

KAHDEN OHJAUSRASIAN LIITTÄMINEN
R-Net-LCD-järjestelmään
kaksi ohjausrasiaa.

voi

liittää

☞ Ohje:
Liitännät tulee aina antaa jälleenmyyjän suoritettavaksi!
Tämä mahdollisuus on ennen kaikkea
silloin kiinnostava, kun henkilökohtainen avustaja haluaa ohjata pyörätuolia, mutta ohjausrasiaa ei kuitenkaan
haluta siirtää edestä taakse.
Toinen ohjausrasia voidaan asentaa
esim. ulkopuolisen ohjaussauvan tai
ulkopuolisen päälle/pois-painikkeen
tilalle. Sen avulla voidaan käyttää lisätoimintoja, kuten suuntavilkkua,
äänimerkkiä jne.
Aktiivinen on aina se ohjausrasia, joka
on kytketty päälle.
Jos käytössä on toinenkin ohjausrasia,
sen näyttö ohjautuu samanaikaisesti.
Järjestelmän voi lisäksi sammuttaa tämän ohjausrasian avulla.
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YLEISKUVA
Ohjausrasia < LED >

2

1 Ohjaussauva
2 Akun latausaukko

1

Käyttökenttä, painike
5 Vasen suuntavilkku päälle/pois
6 Nopeuden esivalinnan pienentäminen
7 Varoitusvilkut päälle/pois
8 Äänimerkki
9 Ohjausrasia päälle/pois
10 Valot päälle/pois
11 Toimintotila (Mode)
12 Nopeuden esivalinnan suurentaminen
13 Oikea suuntavilkku päälle/pois

8

9

10

7

11

LED-näytöt
14
15
16
17
18
19

Vasen suuntavilkku
Valittu säätötoiminto (Mode)
Varoitusvilkut
Akun merkkivalo/vikailmoitus
Valot
Säädetty nopeuden esivalinta/
tiedot
20 Oikea suuntavilkku
LED-näytöt palavat aktivoidussa tilassa.

6

12

5

13

17
16

18

15
19
14

8

20

Ohjausrasia < LCD >
1 Ohjaussauva
2 Akun latausaukko
3 Liitäntä ulkoiselle painikkeelle
(11) < Mode > tai ulkoiselle säätönäppäimistölle
4 Liitäntä ulkoiselle painikkeelle
(9) < Päälle/pois >

2
1
3

4

Käyttökenttä, painike
5 Vasen suuntavilkku päälle/pois
6 Nopeuden esivalinnan pienentäminen
7 Varoitusvilkut päälle/pois
8 Äänimerkki
9 Ohjausrasia päälle/pois
10 Valot päälle/pois
11 Toimintotila (Mode)
12 Nopeuden esivalinnan suurentaminen
13 Oikea suuntavilkku päälle/pois
21 Ajoprofiili
LED-näytöt
14
15
16
18
20

8

9
10

7

11

21

6

12

5

13

Vasen suuntavilkku
LCD-näyttö
Varoitusvilkut
Valot
Oikea suuntavilkku

16

18

LED-näytöt palavat aktivoidussa tilassa.
15

14

20

9

LCD-näyttö
17
19
22
23
24
25
		
26 	
27
		

28
29
30

10

Akun lataustilan näyttö
Säädetty nopeuden esivalinta
Nopeusnäyttö
Ajettujen kilometrien näyttö
Ajan näyttö
Aktivoidun ohjausrasian symboli
(Näkyy vasta, kun yhdistettynä
on kaksi ohjausrasiaa).
Akun symboli
Tämänhetkisen ajonopeuden tai
elektroniikan tehonoton näyttö.
(Ajonopeuden kasvaessa tai
energiankulutuksen noustessa
palavien valo-osioiden lukumäärä lisääntyy).
Ilmenevien häiriöiden näytön
symboli.
Profiilin näyttö
Näyttö nopeuden vähentämisen
ollessa aktivoituna (oranssi) tai
pysähdyksissä (vilkkuva punainen).

25

17

26

24
27

23
30

22

29

28
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KÄYTTÖVALMIUDEN AIKAANSAAMINEN

2

Akkujen lataaminen
Akkujen lataamista varten ohjausrasia
on ensin kytkettävä pois päältä, ja sen
jälkeen työnnettävä akun latauslaitteen pistoke ohjausrasiassa olevaan
latausliitäntään (2).

☞ Katso myös < Pyörätuolin käyttöohje >.

!

Huomio:
Akun latausliitäntään ei saa työntää muita esineitä kuin turvapistokkeen ja akun latauslaitteen pistokkeen.
– Oikosulun vaara!

11

Ohjausrasian kytkeminen
päälle

17

Paina päälle/pois-painiketta (9) kytkeäksesi ohjausrasian päälle. Pyörätuolin elektroniikka suorittaa nyt järjestelmätestin.

9

☞ Ohje:

19

Ohjaussauvaa ei saa liikuttaa n. yhden sekunnin kestävän käynnistysvaiheen aikana.
Kun akun merkkivalon (17) valo palaa
jatkuvasti, on pyörätuolin elektroniikka käyttövalmiissa tilassa.

9

☞ Jos ohjausrasian päällekytkemisen jälkeen nopeuden esivalinnan
näyttöön ilmestyy juokseva merkkivalo (19) tai LCD-näyttöön lukkosymboli (16), niin silloin pyörätuoli
on varmistettu luvatonta käyttöä
vastaan.
☞ Katso tähän liittyen lukua Ajonestotoiminto >.

30

☞ Jos nopeuden esivalinnan päällekytkennän (19) jälkeen symboli
(30) vilkkuu, tai ilmestyy LCD-näyttöön, niin silloin on automaattinen
nopeuden vähentäminen aktiivinen (mahdollisesti pysähtymiseen
saakka).
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☞ Jos ohjausrasian päällekytkennän
jälkeen LCD-näyttöön ilmestyy
vilkkuva ohjaussauvan kuva [1],
niin silloin ohjaussauvaa on käännetty liian aikaisin.
☞ Vapauta ohjaussauva, kytke ohjausrasia pois päältä ja uudelleen päälle.
1

12

17

Jos akun merkkivalo (17) vilkkuu:
– Ohjaussauvaa on jo liikutettu,
vaikka elektroniikka ei vielä ollut
käyttövalmis.
☞ Vapauta ohjaussauva, kytke ohjausrasia pois päältä ja uudelleen
päälle.

17

– Tarkasta, onko lukitusvipu ajo/
työntö kummassakin käyttömoottorissa kytketty ajokäytölle ja lukittunut paikoilleen.
– Tarkasta kaapelien pistoliitännät.

9

– Lisätoimenpiteet, katso kappale
Häiriöt.

☞ Ohje:
Kytke ohjausrasia pois päältä ajon
päättymisen jälkeen. Tämä johtaa virran katkeamiseen pyörätuolista.

9

☞ Paina päälle/pois-painiketta (9)
kytkeäksesi ohjausrasian pois päältä.

13

Ajonestotoiminto
9

Pyörätuoli voidaan varmistaa ulkopuolisten käyttöä vastaan lukitsemalla se ajonestotoiminnon avulla.
Ajonestotoiminto
kun:

on

aktivoituna,

LED-moduulissa – palaa juokseva
valo säädetyn nopeuden esivalinnan
näytössä (19).
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LCD-moduulissa – palaa lukkosymboli LCD-näytössä (16).
Ajonestotoiminnon
päälle

kytkeminen

Käyttö painikkeilla
1. Pidä ohjausrasian ollessa toiminnassa päälle/pois-painiketta (9)
painettuna n. yhden sekunnin
ajan. Vapauta päälle/pois-painike
(9) lyhyen < äänimerkin > kuulumisen jälkeen.
2. Vie ohjaussauva vasteeseen saakka
etuasentoon (eteenpäin) ja odota
lyhyttä < äänimerkkiä >.
3. Vie ohjaussauva vasteeseen saakka
taka-asentoon (taaksepäin) ja odota < äänimerkkiä >.
4. Vie ohjaussauva vapaa-asentoon.
☞ Pitkän < äänimerkin > kuulumisen jälkeen ajonestotoiminto
on kytketty päälle.

☞ Ohje:
Elektroniikka estää ajokäytön ja
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.

14

16

Käyttö turvapistokkeella
Työnnä ohjausrasian ollessa toiminnassa turvapistoke [1] akun latausliitäntään (2). Vedä turvapistoke taas
irti lyhyen < äänimerkin > kuulumisen
jälkeen.

2

☞ Ohje:
Elektroniikka estää ajokäytön ja
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Ajonestotoiminnon
pois päältä

kytkeminen

9

Käyttö painikkeilla
1. Kytke ohjausrasiaan virta painamalla päälle/pois-painiketta (9).

9

2. Vie ohjaussauva vasteeseen saakka
etuasentoon (eteenpäin) ja odota
lyhyttä < äänimerkkiä >.
3. Vie ohjaussauva vasteeseen saakka
taka-asentoon (taaksepäin) ja odota lyhyttä < äänimerkkiä >.
4. Vie ohjaussauva vapaa-asentoon.
☞ Pitkän < äänimerkin > kuulumisen jälkeen ajonestotoiminto
on kytketty pois päältä.
Käyttö turvapistokkeella
Työnnä ohjausrasian ollessa toiminnassa turvapistoke [1] akun latausliitäntään (2). Vedä turvapistoke taas
irti lyhyen < äänimerkin > kuulumisen
jälkeen.
☞ Ajonestotoiminto on kytketty
pois päältä.

1

15

Automaattinen virrankatkaisu
Sähköpyörätuolissa on automaattinen virrankatkaisu, jolla säästetään
akkujen virtaa.
Ellei ohjaussauvaa liikuteta, eikä mitään ohjausrasian painiketta paineta
säädetyn virrankatkaisuajan kuluessa,
sähköpyörätuoli kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

☞ Ohje:
☞ Automaattisen virrankatkaisuajan
vakioasetus on 10 minuuttia

☞ Ammattikorjaamo voi säätää huolto-ohjelman avulla virrankatkaisuajaksi 1 - 30 minuuttia tai kytkeä
toiminnon kokonaan pois päältä.
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TARKASTUKSET ENNEN
AJOON LÄHTÖÄ

17

Akun jännite
Ohjausrasian päällekytkennän jälkeen
akun merkkivalo (17) näyttää järjestelmätestin jälkeen akun lataustilan.
Kun akun lataus tyhjenee, akun merkkivalossa palaa yhä vähemmän osioita
(17).

Akun merkkivalo
Akun merkkivalo näyttää akun senhetkisen lataustilan värillisinä palavina osioina.

☞ Ohje:
Akun näyttöön kuuluu 10 osiota,
joissa on 3 punaista, 4 keltaista/
oranssia ja 3 vihreää osiota.
Osioiden värien merkitys:
Vihreä
Akut ovat ladattuja.
Keltainen/oranssi
Lataaminen on suositeltavaa.
Punainen

17

Muissa akkutyypeissä tai muiden valmistajien akuissa voi olla poikkeavia
ominaisuuksia, jotka siten vähentävät
näytön tarkkuutta.
Tarkkuus riippuu lisäksi myös akkujen
lämpötilasta, akkujen iästä sekä akkujen kuormituksesta, joten tarkkuudessa saattaa esiintyä tiettyjä rajoituksia.

Akut ovat tyhjiä, ja ne on ladattava
viipymättä.

☞ Ohje:
Akun lataustilan näyttö antaa ajon
aikana vain tasaisella maalla ajettaessa vakaana pysyvän arvon.

Arviointi
Akun lataustilan näyttö on mukautettu akun tyhjentymisominaisuuksiin ja
MEYRAn toimittamiin omiin akkuihin.
17

Esivalittava enimmäisnopeus
Ohjausrasian päällekytkennän jälkeen
näyttöön ilmestyy ennen viimeistä
poiskytkentää esivalittuna ollut enimmäisnopeus.
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Palava valodiodi (LED) tai säädettävän
suurimman sallitun loppunopeuden
osionäytössä palava kenttä (19) osoittaa valitun nopeustason.

☞ Ota huomioon lisäksi luku < Painikkeet ja symbolit >!

!

Huomio:
Onnettomuusvaaran voivat aiheuttaa:
– Esivalittavissa olevan nopeustason sopimaton valinta!
– Vaihtaminen alhaisemmalle nopeustasolle ajon aikana!

Valitse alhaisempi nopeustaso sellaisiin ajotilanteisiin, joissa tunnet itsesi
epävarmaksi (esim. ahtaissa tiloissa
ajaminen, alamäessä, rampeilla ajaminen, kävelykaduilla ajaminen jne.).

!

Huomio:
Vastaava nopeustaso tulee valita
henkilökohtaisten taitojen ja kulloisenkin ajotilanteen perusteella!
Mäkiä alasajettaessa nopeus on
mukautettava tilanteita vastaavaksi. Suurinta sallittua nopeutta
ei koskaan saa ylittää. – Onnettomuusvaara!

18

19

Nopeustasot
Enimmäisnopeuden esivalintaa varten
on käytettävissä 5 nopeustasoa (19).
Jos nopeustasoksi on valittu 5, suurin
sallittu nopeus ajoneuvon mallista
riippuen on 6, 10 tai 15 km/h.
Nopeustaso 1 merkitsee sitä, että suurin sallittu nopeus on 20 % suurimmasta mahdollisesta nopeudesta.

19

1

☞ 	1. Esimerkkitilanne:

Asuintiloissa ajaminen.
Tarvittava säätö: alhainen nopeuden esivalinta [2].

☞ 	Liian korkean esivalinnan seu-

raus:
Jo pieni asetusarvoanturin liike aiheuttaa nopean liikkeellelähdön.
– Pyörätuolin käyttäjä menettää
ahtaissa asuintiloissa ajoneuvonsa
hallinnan.
– Onnettomuusvaara!

19

2

☞ 	2. Esimerkkitilanne:

Kadun risteyksen yli ajaminen.
Tarvittava säätö: korkea nopeuden
esivalinta [1].

☞ 	Liian alhaisen esivalinnan seuraus:
Risteysaluetta ei pystytä ylittämään tarpeeksi nopeasti.
– Onnettomuusvaara lähestyvien ajoneuvojen johdosta!
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OHJAUSSAUVA
Ajo- ja ohjausliike

1

Pyörätuolia kiihdytetään ja jarrutetaan ohjaussauvan (1) avulla. Liikuta
ohjaussauvaa hitaasti haluamaasi ajosuuntaan.
Mitä pidemmälle ohjaussauvaa siirretään keskiasennosta, sitä nopeammin
pyörätuoli liikkuu (esivalittuun enimmäisnopeuteen saakka).
Jos ohjaussauvaa liikutetaan samalla sivulle, seurauksena kaarreajo. Jos
ohjaussauva siirretään täydellisesti sivuasentoon, pyörätuoli kääntyy lähes
paikoillaan.

Eteenpäin ajaminen

Kaartaminen
oikealle

☞ Ohje:
Taaksepäin ajaessa ja kaarteissa
nopeus vähenee automaattisesti.
Pyörätuolin jarruttaminen
Pyörätuoli pysähtyy, kun päästät ohjaussauvan irti.
Kun haluat jarruttaa asteittain, vie ohjaussauva hitaasti takaisin keskiasentoon (vapaa-asento).

Ympyrässä
ajaminen
oikealle

Ympyrässä
ajaminen
vasemmalle
Peruuttaminen
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Jarruttaminen

PAINIKKEET JA SYMBOLIT
Päälle/pois

Painiketta painamalla ohjausrasia kytketään
päälle tai pois

☞ Päällekytkemisen yhteydessä elektroniikka suorittaa järjestelmätestin.
Äänitorvi

Äänimerkki kuuluu niin kauan, kuin painiketta
painetaan.

Profiili

Painiketta painamalla vaihdetaan seuraavaan
mahdolliseen ajoprofiiliin.

☞ Katso tähän liittyen lukua < Ajo-ohjelmat >!
Suurimman
sallitun
nopeuden
esivalinnan
lisäämispainike < plus >.

Painiketta painamalla nostetaan suurinta sallittua nopeuden esivalintaa yhden tason verran (20 %).
☞ Turvallisuussyistä on suositeltavaa käyttää
< plus-painiketta > ainoastaan pyörätuolin
ollessa pysähdyksissä.

☞ Tasolta 1 (20 %) suurimmalle mahdolliselle tasolle 5 (100 %).
Painiketta painamalla pienennetään suurinSuurimman
ta sallittua nopeuden esivalintaa yhden tason
sallitun
verran (20 %).
nopeuden
esivalinnan
☞ Turvallisuussyistä on suositeltavaa käyttää
vähentämis< miinus-painiketta > ainoastaan pyörätuopainike < miilin ollessa pysähdyksissä.
nus >.

☞ Tasolta 5 (100 %) pienimmälle mahdolliselle tasolle 1 (20 %).
Varoitusvilkut

Painiketta painamalla kytketään varoitusvilkut
päälle tai pois.

☞ Merkkivalo vilkkuu varoitusvilkkujen tahdissa.
Valot

Painiketta painamalla kytketään valot päälle
tai pois.

☞ Merkkivalo palaa valojen ollessa kytkettynä päälle.
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Vasen suuntavilkku

Painiketta painamalla kytketään suuntavilkku
päälle tai pois.

☞ Merkkivalon nopea vilkkuminen merkitsee viallista suuntavilkkua.
Oikea suuntavilkku

Painiketta painamalla kytketään suuntavilkku
päälle tai pois.

☞ Merkkivalon nopea vilkkuminen merkitsee viallista suuntavilkkua.
Mode (toimintotila)

Painikkeella valitaan joko ajotila tai säätötila.
☞ < Mode-painiketta (toimintotila) > saa painaa ainoastaan pyörätuolin ollessa pysähdyksissä.

☞ Katso tähän liittyen lukua < Mode-valikko (toimintotila) >.
Säätö

Symboli esittää vastaavan valaistun pinnan
kautta valittua sähköistä säätöä.

☞ Katso tätä varten lukua < Sähköisten säätöjen järjestys >!
Akun lataustilan näyttö

Kun akun lataustila vähenee, akun lataustilan
merkkivalossa palaa vastaavasti aina vähemmän valo-osioita.

☞ Katso tähän liittyen lukua < Akun jännite >!
Suurimman
sallitun loppunopeuden
näyttö
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Palava valodiodi (LED) osoittaa esivalittuna
olevan suurimman sallitun loppunopeuden.
Jokainen LED merkitsee 20 % tasoa.

Mode-valikko
MODE-painiketta painamalla voidaan
vaihtaa ajotilasta säätötilaan ja päinvastoin [1].

Ajotila

☞ < Mode-painiketta > saa painaa
ainoastaan pyörätuolin ollessa pysähdyksissä.
Säätötilassa pyörätuolisymboliin (2)
syttyvät mahdolliset sähköiset säädöt
seuraavassa järjestyksessä:

Säätötila

1

2

2
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Sähköisten säätöjen järjestys (ei
mallissa x.595)

☞ Ohje:
Valittavissa oleva säätö riippuu
kulloisenkin pyörätuolin varustuksesta.

1

☞ Niin kauan kuin säätötila on aktiivinen, valittuna olevan säädön
valo palaa.

➀ Selkänoja
➁ Istuinyksikön kallistus
➂ Vasen jalkatuki
➃ Oikea jalkatuki
➄ Oikea ja vasen jalkatuki
➅ Istuimen nosto

2

3

4

☞ Jos pyörätuolisymbolin viereen ilmestyy oranssinvärinen kilpikonna, niin se viittaa aktivoituun nopeudenrajoitukseen.

☞ Jos pyörätuolisymbolin viereen
ilmestyy punainen vilkkuva kilpikonna, niin pyörätuolin käyttö on
turvallisuussyistä pysäytetty. – Ajon
jatkaminen on mahdollista vain,
kun säätö peruutetaan.
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5

6

Sähköisten säätöjen
(vain mallissa x.595)

järjestys

☞ Ohje:

1

Valittavissa oleva säätö riippuu
kulloisenkin pyörätuolin varustuksesta.

☞ Niin kauan kuin säätötila on ak-

2

tiivinen, valittuna olevan säädön
valo palaa.

➀ Selkänoja
➁ Istuinyksikön kallistus
➂ Lepääminen
➃ Seisominen
➄ Jalkatuki
➅ Istuimakorkeus
➆ Poistuminen
➇ Perusasento
➈ Jalkalevy – alas laskettavissa

3

4

5

☞ Jos pyörätuolisymbolin viereen ilmestyy oranssinvärinen kilpikonna, niin se viittaa aktivoituun nopeudenrajoitukseen.

6

☞ Jos pyörätuolisymbolin viereen
ilmestyy punainen vilkkuva kilpikonna, niin pyörätuolin käyttö on
turvallisuussyistä pysäytetty. – Ajon
jatkaminen on mahdollista vain,
kun säätö peruutetaan

7

8

9
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Säädön valinta:

☞ Ohjaussauva oikealle – seuraava
mahdollinen säätö ylöspäin.

☞ Ohjaussauva vasemmalle – seuraava mahdollinen säätö alaspäin.

☞ Ohjaussauva eteenpäin – suurentava säätö.

☞ Ohjaussauva taaksepäin – pienentävä säätö.
Ajotilaan palataan painamalla painiketta < Mode >.
☞ LCD-näyttöön ilmestyy taas kilometrinäyttö.
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Kokonaismatkamittari
LCD-näytössä näkyvät kokonaiskilometrit (23) korkeintaan 999999 kilometriin saakka.
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☞ Lukema

ilmoittaa
pelkästään
eteenpäin ajetut kilometrit.

Päivämatkamittari
LCD-näytössä voivat näkyä päivässä ajetut kilometrit korkeintaan
9999,9 kilometriin saakka.

☞ Lukema

ilmoittaa
pelkästään
eteenpäin ajetut kilometrit.

Peruutuksen aikana nopeusnäytössä
näkyy lukema < 0.0 km/h >.
Matkamittarin säätöä muutetaan
käyttäjävalikossa nimeltä < Distance
(matkamittari) >.

☞ Päivämatkamittari voidaan tarvittaessa nollata.
Päivämatkamittarin nollaaminen
Päivämatkamittari voidaan nollata
käyttäjävalikossa nimeltä < Distance
(matkamittari) >.

☞ LCD-näyttöön ilmestyy päiväkilometrinäyttö < 0.0 km >.
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Ajo-ohjelmat
< Profiilipainikkeen > (21) avulla on
mahdollista valita korkeintaan kahdeksan ajo-ohjelmaa.
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Ajo-ohjelmien erilaisiin ominaisuuksiin perustuen pyörätuolin ajo-ominaisuudet voidaan säätää kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopiviksi.
Näin voidaan valita esimerkiksi erillinen ohjelma erikoisohjauslaitteiden
käyttöä varten.
☞ Senhetkisen ajo-ohjelman (29) näkee LCD-näytöstä
Ajo-ohjelmat

Nimike

1

Vakio

2 -7

Varattu asiakaskohtaisille
erikoissäädöille.

8

Henkilökohtaisen avustajan
ohjain.

Näiden ajo-ohjelmien tehtaalla säädetyt ominaisuudet ovat nähtävissä vastaavassa < huolto-oppaassa >.
☞ Katso tähän liittyen vastaavan
käyttöohjeen lukua< Ohjeita alan
erikoisliikkeille >.

28

29

Käyttäjävalikko
Käyttäjävalikosta [1] voidaan hakea
järjestyksessä esiin seuraavat valikot:

☞ Set Time (kellonajan asetus)
☞ Display Time (näytön kellonaika
12/24 h)

☞ Distance (matkamittari)

1

☞ Backlight (takavalo)
☞ Background (LCD-näytön taustaväri)

☞ Exit (takaisin ajotilaan)
Valikoissa oleva teksti näkyy englanniksi.

6

12

Käyttäjävalikon hakeminen näyttöön
1. Paina nopeuden esivalinnan painikkeita (6) ja (12) yhtä aikaa ja
pidä niitä painettuina.
☞ Odota hetken ajan lyhyttä < äänimerkkiä >.

☞ Ohjaussauva vasemmalle – lisää
tietoja, jos näkyvissä on vasemmalle osoittava nuoli.

2. Vapauta painikkeet (6) ja (12).
☞ Käyttäjävalikko (1) ilmestyy
LCD-näyttöön.
Valikko-ohjaus

☞ Ohjaussauva taaksepäin – seuraava
valikkokohta alaspäin / arvon pienennys.

☞ Ohjaussauva taaksepäin – seuraava
valikkokohta ylöspäin / arvon suurennus.

☞ Ohjaussauva oikealle – alavalikkoon / lisää tietoja.
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Valikkorakenne
Set Time (kellonajan asetus)

Display Time (näytön kellonaika 12/24 h)

30

Valikkorakenne
Distance (matkamittari)

31

Valikkorakenne
Backlight (takavalo)

< 10 % >
< 20 % >
< 30 % >
< 40 % >

Takavalo on säädettävissä 10 % -askelin.

32

< 60 % >
< 70 % >
< 80 % >
< 90 % >

Valikkorakenne
Background (taustaväri)

Exit (valikon sulkeminen)
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HENKILÖKOHTAISEN
AVUSTAJAN OHJAIN

1
2

Yleiskuva
1 Ohjaussauva
2 Aluslevy

Käyttökenttä
11 Toimintotila (Mode)
12 Nopeuden esivalinnan suurentaminen
19 Säädetyn suurimman sallitun
nopeuden esivalinnan näyttö
30 Henkilökohtaisen
avustajan
merkkivalo
31 Käyttäjän merkkivalo
32 Ohjaustavan painike
		 – Vaihtaa käyttäjän ja henkilökohtaisen avustajan ohjaimen
välillä.
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19

30

12
31
11

32

Henkilökohtaisen avustajan
ohjaimen toiminta
Henkilökohtaisen avustajan ohjainta
on mahdollista käyttää ainoastaan yhdessä ohjausrasian R-Net kanssa.

☞ Ohje:
Ota huomioon lisäksi luku < Painikkeet ja symbolit >.

19

30

12
31
11

32

Ohjauksen valinta
Kun R-Net-ohjausrasia kytketään toimintaan päälle/pois-painikkeella (9),
viimeksi valittuna ollut ohjaus aktivoituu.
Painamalla painiketta (32) vaihdetaan
käyttäjän ja henkilökohtaisen avustajan ohjainten välillä.

9

9

☞ Ohje:
Palavan merkkivalon (30)/(31) yläpuolella oleva symboli osoittaa aktiivisena olevan ohjauksen.
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Enimmäisnopeuden esivalinta
19

Painamalla painiketta (12) ennen ajoa
tai ajon aikana nostetaan esivalittavaa enimmäisnopeutta tasoittain alkaen ensimmäiseltä tasolta enintään
tasolle 5. Tason 5 jälkeen seuraa automaattisesti taso 1, alhaisin enimmäisnopeus.

30

12
31
11

32

☞ Ohje:
Palava valodiodi (LED) näytössä
(19) osoittaa säädetyn nopeustason.

!

Huomio:
Tilanteeseen sopimaton enimmäisnopeuden esivalinta saattaa johtaa onnettomuuteen!

Valitse alhainen enimmäisnopeus
sellaisiin ajotilanteisiin, joissa tunnet
itsesi epävarmaksi (esim. ahtaissa tiloissa ajaminen, alamäessä, rampeilla
ajaminen jne.).

•

Enimmäisnopeus on valittava henkilökohtaisen avustajan ominaisuudet ja kulloinenkin ajotilanne
huomioon ottaen!

Huomio:
Alamäessä ajettaessa on nopeus
samoin sopeutettava olosuhteisiin
ja sitä on vähennettävä.

•

Nopeustasoa saa muuttaa alhaisemmaksi ainoastaan sähköpyörätuolin ollessa pysähdyksissä.
– Odottamaton jarrutusviive.
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!

Ajo- ja ohjausliike
Sähköpyörätuolia kiihdytetään ja jarrutetaan ohjaussauvan avulla. Liikuta
ohjaussauvaa (1) hitaasti haluamaasi
ajosuuntaan.

1

Mitä pidemmälle ohjaussauva siirtyy keskiasennosta, sitä nopeammin
sähköpyörätuoli liikkuu (säädettyyn
enimmäisnopeuteen saakka).
Jos ohjaussauvaa liikutetaan samalla sivulle, seurauksena kaarreajo. Jos
ohjaussauva siirretään täydellisesti sivuasentoon, sähköpyörätuoli kääntyy
lähes paikoillaan.

☞ Ohje:
Taaksepäin ajaessa ja kaarteissa
nopeus vähenee automaattisesti.
Pyörätuolin jarruttaminen
Sähköpyörätuoli pysähtyy, kun päästät ohjaussauvan irti.
Kun haluat jarruttaa asteittain, vie ohjaussauva hitaasti takaisin keskiasentoon (vapaa-asento).
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ULKOISET LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET
LCD-näytöllä varustetussa ohjaurasiassa on ulkoisia liitäntämahdollisuuksia, kuten esimerkiksi:

2

1

– Mode-painike (1).
– Päälle/pois-painike (2).

Ulkoisen painikkeen yhdistäminen
Ulkoisen painikkeen yhdistämistä varten on pistoke työnnettävä vasteeseen saakka sille tarkoitettuun liitäntään (3)/(4) [5].
☞ Pistoketta on tällöin pidettävä pystysuorassa liitäntään nähden.

Ulkoisen painikkeen irrottaminen

4

6

Ulkoinen painike irrotetaan vetämällä
vastaava pistoke irti liitännästä (3)/(4)
[6].
☞ Kaapelista ei saa vetää!

5
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3

VIANMÄÄRITYS

17

Akun merkkivalo
Häiriötapauksessa akun merkkivalon
(17) valo-osiot vilkkuvat nopeasti.
Vilkkuvien osioiden lukumäärästä voi
päätellä, missä vika mahdollisesti on.

☞ Ohje:
Jos häiriötä ei voi korjata, eikä
ajoneuvon käyttöä voi jatkaa, on
otettava yhteyttä valtuutettuun
ammattikorjaamoon.
1 osio vilkkuu:
Akun jännite on liian alhainen.
☞ Lataa akut viipymättä.
☞ Tarkasta tarvittaessa akkuliitännät.
2 osiota vilkkuu:
Liitännässä vasempaan moottoriin on
katkos.
☞ Tarkasta moottorin liitäntäkaapeli,
-pistoke ja moottori.
3 osiota vilkkuu:
Sähköjohdin vasempaan moottoriin
on vioittunut (oikosulku).
☞ Tarkasta moottorin liitäntäkaapeli,
-pistoke ja moottori.
4 osiota vilkkuu:
Liitännässä oikeaan moottoriin on
katkos.
☞ Tarkasta moottorin liitäntäkaapeli,
-pistoke ja moottori.
5 osiota vilkkuu:
Sähköjohdin oikeaan moottoriin on
vioittunut (oikosulku).
☞ Tarkasta moottorin liitäntäkaapeli,
-pistoke ja moottori.

6 osiota vilkkuu:
Ajonesto on aktivoitu.
☞ Ajonesto on elektroninen turvalaite, joka estää ajamisen latauslaitteen ollessa yhdistettynä.
7 osiota vilkkuu:
Järjestelmässä tai ohjaussauvassa on
vika.
– Myös ohjaussauvan liikuttaminen
ohjausrasian päälle kytkemisen
hetkellä tai sen testitoiminnon aikana saa aikaan tämän vikailmoituksen.
☞ Ohjausrasiassa tai tehomoduulissa
on vika.
8 osiota vilkkuu:
Ohjausrasiassa tai elektroniikassa on
vika tai järjestelmässä on toimintahäiriö.
☞ Tarkasta kaapelit ja liitäntäpistokkeet.
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8 osiota ja pyörätuolisymbolin
LED-valodiodit palavat:
Jokin säätö on virheellinen.
☞ Jos säätöjä on kaksi, tarkkaile,
mikä niistä ei toimi ja tarkasta kyseisen säädön kaapeliliintäntä.
9 osiota vilkkuu:
Moottoreiden magneettijarrujen häiriö.
– Tämä vikailmoitus tulee esiin myös
käyttömoottoreiden vivun ollessa
työntökäyttöasennossa.
☞ Kytke vipu ajokäyttöasentoon.
10 segmenttiä vilkkuu:
Akkujännite on liian korkea (alamäessä).
☞ Aja hyvin hitaasti mäkeä alas.
☞ Tarkasta tarvittaessa akkuliitännät.

Nopeuden esivalinta
Vilkkuva nopeuden esivalinnan näyttö (19) viittaa seuraaviin tietoihin:
Vilkkuu hitaasti:
Automaattinen nopeudenrajoitus on
sähköisten säätöjen kautta aktivoitu.
Vilkkuu nopeasti:
Ajoneuvo on pysäytetty esim. kääntämällä valitsinvipu ajo/työntö työntöasentoon.
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19

Häiriönäyttö
15

Häiriöt ilmoitetaan ohjausrasian LCDnäytössä (15) seuraavina vikakoodeina (Error Code).
(a) Ilmoittaa häiriön syyn.
(b) Osoittaa
vikakoodin
Code).

(Error

Vikakoodi
(Error Code)

Häiriön syy

1E01

Latauslaite on edelleen yhdistettynä.

2C00

Akku tyhjentynyt.

1505
1506

Magneettijarru on
irrotettu ja työntökäyttö kytketty
päälle.

3B00
3C00

Moottori tai sen
kaapeliliitäntä on
viallinen.

(c)

c

a

b

Ilmoittaa häiriön sijainnin.

Näyttö

Häiriön sijainti

JSM

Ohjausrasia

PM

Tehomoduuli

ISM

Valo / säätömoduuli

STLM

Valo / ohjausmoduuli

DUAL

Henkilökohtaisen
avustajan ohjain

d

(a) Ilmoittaa häiriön lajin.
Näyttö

Häiriön laji
Käyttömoottorien
ylikuormitus
41

KUNNOSSAPITO
Kuntoonpano
Kuntoonpanotöiden suorittamiseksi
on käännyttävä luottamuksella alan
erikoisliikkeen puoleen. Se tuntee
näiden töiden suorittamistavat ja siellä on koulutettu henkilökunta.

Huolto
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset
apua, käänny jälleenmyyjän puoleen,
joka huolehtii neuvonnasta, huollosta
ja korjauksista.

Turvatekniset tarkastukset
Elektroninen järjestelmä suorittaa
käytön aikana jatkuvasti tarkastuksia. Näiden elektronisten turvatoimenpiteiden lisäksi käyttäjän tulee
säännöllisesti suorittaa asianmukaiset
tarkastukset. Jos näissä tarkastuksissa
ilmenee epäsäännöllisyyksiä, pyörätuoli tulee välittömästi viedä valtuutetun jälleenmyyjän tarkastettavaksi.
Päivittäiset tarkastukset

▲ Tarkasta, ettei ohjausrasiassa tai
siihen yhdistetyissä sähkökomponenteissa ole ulkoisia vaurioita ja
että ne on kiinnitetty asianmukaisesti pyörätuoliin.

▲ Tarkasta ohjaussauva ja sen alaosassa oleva mansetti vaurioiden
varalta ohjausrasian ollessa kytkettynä pois päältä ja varmista,
että ohjaussauva palautuu kaikista
asennoista itsekseen ja herkkäliikkeisesti takaisin keskiasentoon.
Viikoittaiset tarkastukset

▲ Ohjaussauvan toiminta yhdessä
magneettijarrujärjestelmän kanssa: ennen tätä tarkastusta on järjestettävä riittävästi vapaata tilaa
pyörätuolin ympärille.
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Kytke ohjausrasia päälle ja odota,
kunnes akun merkkivalo ilmoittaa käyttövalmiuden. Liikuta tämän jälkeen ohjaussauvaa hitaasti eteenpäin, kunnes pyörätuolin
jarrujärjestelmä kuultavasti reagoi
(naksahtava ääni). Pyörätuoli lähtee hitaasti liikkeelle. Päästä nyt
ohjaussauva heti irti. Jarrujärjestelmän tulee nyt taas kuultavasti kytkeytyä päälle muutaman sekunnin
kuluessa. Suorita samat tarkastukset ajosuunnille oikealle, vasemmalle ja peruutus.

Vuosittaiset tarkastukset

▲ Anna alan erikoisliikkeen tarkastaa
pyörätuolin elektroninen järjestelmä vuosittaisen huollon puitteissa.

▲ Tarkasta, että kaikki kaapelit ja
pistokkeet on asianmukaisesti kiinnitetty ja että niissä ei ole ulkoisia
vaurioita.

TEKNISET TIEDOT
Käyttöympäristöä koskevat tiedot:
Ympäristön lämpötila:........................................................................-25 °C ... +50 °C
Varastointilämpötila:...........................................................................-40 °C ...+65 °C
Kotelointiluokka:...................................................................................................IP54
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MUISTIINPANOT
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MUISTIINPANOT
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TAKUUSUORITUKSET /
TAKUU
Valmistaja vastaa tästä tuotteesta
yleisten kauppaehtojensa mukaisesti
ja myöntää sille lakisääteisen takuun
oman määritellyn laatuhuoltonsa
puitteissa. Vastuu- ja takuuvaatimukset tulee esittää yhdessä jäljempänä
olevan VASTUU- JA TAKUULOMAKKEEN kanssa jälleenmyyjälle. Takuulomakkeeseen on kirjoitettava mallin
nimi, toimitustodistuksen numero ja
päivämäärä sekä tuotteen sarjanumero (SN).
Sarjanumero (SN) on nähtävissä tyyppikilvessä.

tien tahallisesta tai tahattomasta kastelemisesta.
Sellaisia vastuu- ja takuuvaatimuksia
ei voida hyväksyä, jotka liittyvät säteilylähteiden, kuten voimakkaan lähetystehon omaavien matkapuhelimien,
hifilaitteistojen ja muiden voimakkaasti säteilevien ja normimääritysten
ulkopuolelle jäävien laitteiden aiheuttamiin häiriöihin.

!

Huomio:
Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen, väärin suoritetut huoltotyöt sekä erityisesti ilman valmistajan suostumusta tehdyt tekniset
muutokset ja täydennykset (lisäosat) johtavat valmistajan yleisen
vastuun ja tuotteelle myönnetyn
takuun raukeamiseen.

Vastuu- ja takuuvaatimusten hyväksymisen edellytyksenä on aina tuotteen
määräystenmukainen käyttö, alan
erikoisliikkeistä hankittujen alkuperäisvaraosien käyttö sekä säännölliset
huolto- ja tarkastustyöt.

☞ 	Ohje:

Takuu ei kata pintojen vaurioita eikä
kuluneiden liitäntöjen aiheuttamia
vaurioita.

Oikeus tekniikan edistymisestä johtuviin teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tämä käyttöohje on tuotteen osa,
ja se on aina liitettävä mukaan
käyttäjän tai omistajan vaihtuessa.

Lisäksi poissuljettuja takuusta ovat
elektroniikan vauriot, jotka ovat aiheutuneet väärästä puhdistuksesta
höyrysuihkupesureilla tai komponent-

Tämä tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan EY-direktiivin 93/42/ETY
vaatimukset.
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Vastuu- ja takuulomake
Täytetään huolellisesti! Lomake on tarpeen vaatiessa kopioitava ja lähetettävä kopio.

Takuuehdot
Mallinimike:

Toimitustodistuksen nro:

SN (katso tyyppikilpi):

Toimituspäivä:

Jälleenmyyjän leima:
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Jälleenmyyjä:

Me liikutamme ihmisiä.

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
Postfach 1 703 · D-32591 Vlotho
Puhelin
+49 (0)5733 922-311
Faksi
+49 (0)5733 922-9311
info@meyra-ortopedia.de
www.meyra-ortopedia.de

205 338 710 • (Versio: 2011-11) Alkuperäiskäyttöohje! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

