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DÔLEŽITÉ: 
NEPOUŽÍVAJTE TENTO INVALIDNÝ VOZÍK 
SKÔR AKO SI PREČÍTATE TENTO MANUÁL A 
KÝM HO NEPOCHOPÍTE.

Spoločnosť Sunrise Medical vyhlasuje na svoju 
vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade 
s požiadavkami smernice 93/42/EHS v znení 
2007/47/EHS.“

Sunrise Medical prehlasuje že tento výrobok spĺňa 
požiadavky vykonané počas „Testovania nárazu“ ISO 7176-19.

 Definície slov používaných v tejto príručke

Slovo Definícia

NEBEZPEČENSTVO!

V prípade, ak nebudete 
postupovať podľa týchto 
rád, nastáva riziko 
vážneho zranenia alebo 
smrti!

UPOZORNENIE!

Upozornenie užívateľa 
o potenciálnom riziku 
zranenia, pokiaľ sa 
nedodržiava odporučenie

POZOR!

Rada pre používateľa, že 
môže dôjsť k poškodeniu 
zariadenia, ak nebudete 
postupovať podľa 
pokynov.

POZNÁMKA: Všeobecné odporučenie 
alebo osvedčená metóda

Odkázanie na Dodatočné 
dokumenty

POZNÁMKA:
• Do priestoru nižšie si prosím zaznamenajte adresu a 

telefónne číslo miestneho autorizovaného predajcu.    V 
prípade poruchy ho kontaktujte a snažte sa uviesť všetky 
dôležité detaily, aby vám mohli rýchlo pomôcť.

• Invalidné vozíky zobrazené a popísané v tomto návode 
nemusia byť v každej podrobnosti totožné s vaším modelom. 
Napriek tomu všetky pokyny sú celkom relevantné, bez 
ohľadu na rozdiely v detailoch.

• Výrobca si vyhradzuje právo bez upozornenia upravovať 
všetky hmotnosti, miery alebo iné technické údaje zobrazené 
v tejto príručke. Všetky čísla, miery a kapacity zobrazené v 
tejto príručke sú približné a nepredstavujú špecifikácie.

  Informácie o používateľovi

Určené použitie pre elektrické vozíky:

  Použitie

Elektrické vozíky sú výhradne pre používateľov, ktorí nemôžu 
chodiť, alebo majú obmedzený pohyb. Vozíky sú určené pre 
ich vlastné použitie vo vnútri alebo na vonku. 
Ak je nainštalovaný Ovládací modul sprievodcu, sprievodca 
môže riadiť elektrický vozík za používateľa.
Ak je nainštalovaný Duálny ovládací modul, používateľ môže 
riadiť elektrický vozík, alebo ovládanie môže byť prepnuté tak, 
aby vozík riadil sprievodca za používateľa.

Maximálna povolená váha (zahŕňa váhu používateľa a 
pomôcok namontovaných na invalidný vozík) je uvedená na 
štítku so sériovým číslom, ktorý je prilepený na ráme vozíka. 

Záruka sa vzťahuje iba v prípade, ak sa výrobok používa na 
základe stanovených podmienok a používa sa na určený účel. 

Životnosť vozíka je 5 rokov. Prosím NEPOUŽÍVAJTE ani 
nepripájajte na invalidný vozík žiadne komponenty 3. strán, 
jedine ak sú oficiálne odsúhlasené spoločnosťou Sunrise 
Medical.

  Oblasti použitia

Rozsah variant namontovania tak ako štandardný dizajn 
znamenajú, že môže byť použitý osobami, ktoré nemôžu 
chodiť alebo majú obmedzený pohyb kvôli:

• Ochrnutie
• Strata končatiny (amputácia nohy)
• Defekt končatiny/deformácii končatiny
• Kĺbová kontraktúre/zranenie kĺbov
• Mŕtvici a mozgovým poruchám
• Neurologickým postihnutiam (napr. MS, Skleróza multiplex; 

Parkinsonova choroba…)
• Chorobe ako napríklad srdcová vada a porucha cirkulácie, 

porucha rovnováhy alebo telesná únava ako napríklad pre 
starších ľudí, ktorí majú ešte stále silu v hornej časti tela.

• Osoby, ktoré sú mentálne a fyzicky zdatné, aby bezpečne 
ovládali vstupné zariadenie vozíka a jeho funkcie.

Pri úvahe o poskytnutí vozíka si prosím uvedomte veľkosť tela, 
váhu, vrátane distribúcie telesnej váhy, fyzický a psychologický 
stav, vek osoby, životné podmienky a okolie.
Ak máte pochybnosti, mali byť ste ich konzultovať so 
zdravotníckym personálom, aby ste sa uistili, že používateľ nie 
je vystavený neakceptovateľným rizikám.

Sunrise Medical má certifikát ISO 9001, ktorý zaručuje kvalitu 
vo všetkých štádiách vývoja a výroby tohto invalidného vozíka. 
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My v spoločnosti Sunrise Medical chceme, aby vám váš 
vozík poskytol maximum. Táto príručka vlastníka vás zoznámi 
s R-net ovládačmi a s ich funkciami. Obsahuje tipy pre 
každodenné použitie, všeobecnú starostlivosť, a okrem toho 
informácie o normách vysokej kvality, ktoré dodržiavame a 
podrobnosti o záruke. 

Váš R-net ovládací systém sa k vám dostane vo vynikajúcom 
stave, keďže bol predtým ako opustil našu výrobňu individuálne 
skontrolovaný. Dodržiavaním pokynov na údržbu a čistenie 
sa udržiava jeho prvotriedny stav a budete s ním maximálne 
spokojní.

Vaše riadiace zariadenie je vybavené rozsiahlymi profilmy 
jazdy a je pripravené na použitie. V R-net systéme je k 
dispozícii veľký rozsah profilov jazdy, modulov a nastavení. Ak 
chcete o komponentoch získať ďalšie informácie, kontaktujte 
svojho autorizovaného predajcu Sunrise Medical.

R-net ovládací systém bol navrhnutý, aby bol efektívny, 
flexibilný, a aby sa dal jednoducho použiť. Ak používate systém 
po prvýkrát, je dôležité, aby ste si vyskúšali jazdu a použitie 
ovládačov na bezpečnom mieste, aby ste sa mohli bližšie 
oboznámiť s jeho ovládaním. 
Pokiaľ si nie ste istí, čo sa týka vhodnosti použitia vášho 
elektrického vozíka, pre objasnenie kontaktujte vášho 
autorizovaného dodávateľa predtým ako ha začnete používať 
na verejných miestach.

R-net systém je plne programovateľný, čo znamená, že 
ovládací systém môže byť úplne prispôsobený pomocou 
naprogramovania, tak aby splnil širokú škálu požiadaviek.
Pred vykonávaním aj minimálnych úprav je veľmi dôležité 
preštudovať si príručku vlastníka. Pre náročnejšie úpravy 
kontaktujte svojho miestneho autorizovaného predajcu Sunrise 
Medical.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom použitia, údržby, 
alebo bezpečnosti vášho invalidného vozíka, kontaktujte 
prosím vášho miestneho autorizovaného servisného zástupcu 
Sunrise Medical. Pokiaľ vo vašej oblasti neviete o žiadnom 
autorizovanom predajcovi alebo máte ďalšie otázky, prosím 
písomne alebo telefonicky kontaktujte:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/Heidelberg

Deutschland

Tel.: +49 (0) 7253/980-0

Fax: +49 (0) 7253/980-222

kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.eu 

Sunrise Medical má certifikát ISO 9001, ktorý zaručuje kvalitu 
vo všetkých štádiách vývoja a výroby tohto invalidného vozíka. 

Tento výrobok je vyrobený v súlade so smernicou o 
zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS.

1.0 Ovládací systém R-net Podpis a pečiatka predajcu

Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404

Web: www.letmo.sk
E-mail: info@letmo.sk
Bezplatná linka:  0800 194 984
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2.0 Záruka
2.0 Záruka
TÁTO ZÁRUKA NIJAKÝM SPÔSOBOM NEZASAHUJE DO VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV.

Spoločnosť Sunrise Medical* poskytuje svojim zákazníkom záruku na invalidné vozíky, ako je uvedené v záručných 
podmienkach, a táto záruka pokrýva nasledovné.

Podmienky záruky:

1. Ak si diel alebo diely invalidného vozíka vyžadujú opravy, alebo výmenu v dôsledku chyby výroby a/alebo materiálu v 
rámci 24 mesiacov, alebo pre rám a výstuže v rámci 5 rokov po dodaní zákazníkovi, príslušný diel, alebo diely budú 
opravené, alebo vymenené zdarma. Záruka by mala pokrývať iba výrobné nedostatky.

2. Na uplatnenie záruky sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Sunrise Medical a uveďte presné podrobnosti 
charakteru problému. Ak by ste používali invalidný vozík mimo oblasti, ktorú pokrýva agent zákazníckeho servisu 
spoločnosti Sunrise Medical, opravy, alebo výmena bude vykonaná inou agentúrou určenou výrobcom. Invalidný vozík 
musí byť opravovaný určeným agentom zákazníckeho servisu spoločnosti Sunrise Medical (predajca).

3. Na diely, ktoré boli opravované alebo vymenené v rámci tejto záruky, poskytujeme záruku v súlade s týmito záručnými 
podmienkami pre zvyšok záručnej doby pre invalidný vozík v súlade s bodom 1).

4. Na originálne náhradné diely, ktoré boli nasadené na zákazníkove náklady, je záruka 12 mesiacov (po ich nasadení) 
v súlade s týmito záručnými podmienkami.

5. Táto záruka sa nedá uplatniť, ak je potrebná oprava, alebo výmena invalidného vozíka, alebo jeho dielu z 
nasledujúcich dôvodov:

a. Bežné opotrebenie, a to vrátane opotrebenia akumulátorov, opierok rúk, poťahov, pneumatík, bŕzd atď.
b. Preťaženie produktu; skontrolujte prosím štítok ES pre zistenie maximálnej hmotnosti používateľa.
c. Invalidný vozík alebo jeho časť neboli ošetrované alebo udržiavané v súlade s odporúčaniami výrobcu, uvedenými 

v Príručke vlastníka a/alebo Technickej príručke.
d. Boli použité doplnky, ktoré nie sú špecifikované ako pôvodné doplnky.
e. Invalidný vozík alebo jeho súčasť boli poškodené v dôsledku zanedbania, nehody, alebo nesprávneho používania.
f. Zmeny/úpravy vykonané na invalidnom vozíku alebo dieloch, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami výrobcu. 
g. Opravy boli vykonané skôr, než bola spoločnosť Sunrise Medical informovaná o situácii.

6. Táto záruka podlieha zákonom krajiny, v ktorej bol produkt zakúpený od spoločnosti Sunrise Medical*

* Znamená zariadenie Sunrise Medical, v ktorom bol produkt zakúpený.
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Energetický modul

Spojovací kábel

LCD obrazovka 
modulu pákového 
ovládača

Modul pákového ovládača 

LED tlačidlá

3.0 Úvod
Používanie R-net ovládacieho systému invalidného vozíka je 
jednoduché a veľmi zrozumiteľné. Ovládací systém obsahuje 
najnovšiu elektroniku, ktorá je výsledkom dlhoročných 
výskumov, aby vám poskytla jednoduché použitie a vysokú 
bezpečnosť. Spolu s elektronickým zariadením, správne 
používanie a operácia vozíka zaistia maximálnu spoľahlivosť.
Prečítajte si prosím pozorne túto kapitolu - pomôže vám udržať 
váš invalidný vozík bezpečný a spoľahlivý.

R-net ovládací systém sa skladá z minimálne dvoch modulov 
- Modul riadiacej páky a Energetický modul. Vďaka dizajnu 
s modulmi, efektivita ovládacieho systému sa môže značne 
zvýšiť. Obr. 3.0 zobrazuje príklad základného nastavenia.

Vyhnite sa nárazom vášho ovládacieho systému a najmä 
riadiacej páky. Dávajte pozor, aby ste pri jazde ovládacím 
systémom alebo riadiacou pákou nezasiahli prekážky. Nikdy 
nenechajte ovládací systém spadnúť.
Pri preprave svojho invalidného vozíka sa uistite, že je ovládací 
systém dobre chránený. Vyhnite sa poškodeniu káblov. 

Ak chcete odpojiť spojovacia káble, pevne chyťte káblovú 
koncovku a ťahajte konektory od seba.
Kábel nedržte ani neťahajte. Pri spájaní a odpájaní vždy pevne 
chyťte konektor.

Vás ovládací systém obsahuje priemyselné časti, aby tak 
zaistil spoľahlivé používanie v rozličných podmienkach. Avšak, 
spoľahlivosť ovládacieho systému zvýšite, ak ho len minimálne 
vystavíte extrémnym podmienkam.

Nevystavujte svoj ovládací systém alebo jeho komponenty na 
dlhšiu dobu vlhkosti. Ak sa do ovládacieho systému dostane 
jedlo alebo nápoj, čo najskôr ho vyčistite.

Očistite ovládací systém a riadiacu páku vlhkou handričkou a 
riedeným čistiacim prostriedkom. Pri čistení riadiacej páky a 
obrazovky buďte opatrní.
Nikdy nepoužívajte abrazívne čističe alebo čističe na báze 
alkoholu.

UPOZORNENIE:

Pred čistením sa uistite, že je ovládací systém vypnutý a 
spojovací kábel je odpojený, (pozrite Obr. 3.1).

Keď po výmene spojenia alebo časti systému zapnete systém, 
zobrazí sa časovač, pretože systém sa prekontrolúva a zobrazí 
sa vám ikona Re-start (reštartovať). Na prevádzku vypnite a 
opätovne zapnite ovládací systém.

Obr. 3.0

Obr. 3.1 Odpojené

Správne pripojené

Nesprávne pripojené

Medzera

3.0 R-net ovládací systém
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Tlačidlo pravej smerovky a LED dióda
Týmto tlačidlom aktivujete a deaktivujete pravú smerovku 
invalidného vozíka. Na zapnutie smerovky stlačte tlačidlo a na 
vypnutie opäť stlačte tlačidlo.
Po aktivovaní LED dióda pravej smerovky bude 
synchronizovane blikať spolu s indikátormi invalidného vozíka.

Vonkajšia zástrčka spínača zap/vyp
Táto umožní zapnutie a vypnutie ovládacieho systému 
externým zariadením, ako napríklad tlačidla sprievodcu. 

Vonkajšia zástrčka spínača profilu (Obr. 3.2 a 3.4)
Toto je stereo krabica zástrčky, ktorá umožňuje pripojenie, 
pomocou vhodného adaptéra, dva externé vypínače alebo 
tlačidlá. Funkcie týchto spínačov a tlačidiel môžu byť priradené 
naprogramovaním.
Kontaktujte, prosím, vášho servisného zástupcu.
 

Podrobnosti o spojení združenej stereo zástrčky sú zobrazené 
nižšie.

Ak je ovládací systém nastavený na ovládanú jazdu alebo na 
ovládanie aktivátorom, potom je polarita zástrčky č.1 externého 
profilu obrátené, aby ovplyvnila bezpečné pripojenie tlačidla na 
núdzové zastavenie.

Modul pákového ovládača spoločnosť dodáva s gumenými 
zátkami, ktoré   musia byť vložené do zásuvky, ak 
nie je pripojené žiadne externé   zariadenie.

Podrobnosti o funkciách LCD obrazovky nájdete v 
Kapitole 4.0

Obr. 3.2

Vonkajší spínač profilu č.1

Vonkajší spínač profilu č.2

Spoločné

3.1 R-net moduly ovládacej páky
R-net ovládací systém má dve verzie modulu riadiacej páky 
s LCD obrazovkou, (Obr. 3.3), a s tlačidlami LED diódy, (Obr. 
3.5). Väčšina ovládačov sa zhoduje pri obidvoch, avšak 
existujú rozdiely medzi týmito dvomi verziami. Každý z týchto 
ovládačov je vysvetlený v tejto časti.
3.2 LCD obrazovka modulu ovládacej páky (Obr. 3.3)

Tlačidlo zap/vyp
Tlačidlo ZAP/VYP aplikuje energiu na elektroniku ovládacieho 
systému, ktorá potom dodáva energiu motorom invalidného 
vozíka. Tlačidlo ZAP/VYP nepoužívajte na zastavenie vozíka, 
pokiaľ sa nejedná o núdzovú situáciu. (Ak tak urobíte robiť, 
môžete znížiť životnosť jazdných komponentov invalidného 
vozíka)

Tlačidlo klaksónu
Pri stlačení tohto tlačidla zaznie klaksón.

Tlačidlo zníženia rýchlosti
Týmto tlačidlom znížite maximálnu nastavenú rýchlosť.

Tlačidlo zvýšenia rýchlosti
Týmto tlačidlom zvýšite maximálnu nastavenú rýchlosť.

Tlačidlo Mode (režim)
Tlačidlo Mode (režim) umožňuje užívateľovi pohybovať sa 
medzi dostupnými operačnými režimami ovládacieho systému. 
Dostupnosť režimov záleží na naprogramovaní a na rozsahu 
prístupných výstupných zariadení, ktoré sú pripojené k 
ovládaciemu systému. 

Tlačidlo Profile (profil)
Tlačidlo Profile (profil) umožňuje užívateľovi pohybovať 
sa medzi dostupnými profilmi ovládacieho systému. Počet 
dostupných profilov záleží na tom ako je ovládací systém 
naprogramovaný. 

Tlačidlo výstražného varovania a LED dióda
Týmto tlačidlom aktivujete a deaktivujete výstražné svetlá 
invalidného vozíka. Na zapnutie svetiel stlačte tlačidlo a na 
vypnutie opäť stlačte tlačidlo.
Po aktivovaní LED dióda výstražných svetiel spolu s LED 
diódami indikátora budú synchronizovane blikať s indikátormi 
invalidného vozíka.

Tlačidlo ovládača a LED dióda
Týmto tlačidlom aktivujete a deaktivujete svetlá invalidného 
vozíka. Na zapnutie svetiel stlačte tlačidlo a na vypnutie opäť 
stlačte tlačidlo.
Po aktivácii sa zapnú LED diódy svetiel.
 
Tlačidlo ľavej smerovky a LED dióda
Týmto tlačidlom aktivujete a deaktivujete ľavú smerovku 
invalidného vozíka. Na zapnutie smerovky stlačte tlačidlo a na 
vypnutie opäť stlačte tlačidlo.
Po aktivovaní LED dióda ľavej smerovky bude synchronizovane 
blikať spolu s indikátormi invalidného vozíka.
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Modul pákového ovládača s LCD obrazovkou

Tlačidlo zap/vyp Tlačidlo klaksónu

Tlačidlo zníženia rýchlosti Tlačidlo zvýšenia rýchlosti

Tlačidlo Mode (režim) Tlačidlo Profile 
(profil)

Tlačidlo výstražného varovania a 
LED dióda

Tlačidlo ovládača a LED dióda

Tlačidlo indikátora svetiel 

a LED
Tlačidlo pravej smerovky a 
LED dióda

 LCD obrazovka

Vonkajšia zástrčka spínača zap/
vyp

Vonkajší spínač profilu

Obr. 3.3

Obr. 3.4

REŽIM PROFIL

Jazda v interiéry
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Tlačidlo zvýšenia rýchlosti/zmeny profilu
Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavenie maximálnej 
rýchlosti alebo, ak je ovládací systém naprogramovaný na 
obsluhu jazdného profilu, zvolí vyšší jazdný profil.

Tlačidlo Mode (režim)
Tlačidlo Mode (režim) umožňuje užívateľovi pohybovať sa 
medzi dostupnými operačnými režimami ovládacieho systému. 
Dostupnosť režimov záleží na naprogramovaní a na rozsahu 
prístupných výstupných zariadení, ktoré sú pripojené k 
ovládaciemu systému. 
Ak ste v inom režime ako jazda alebo sedenie, LED diódy 
rýchlosti a aktivátora sú všetky vypnuté.

Aktivátorový ovládač
LED sada zobrazuje, ktorý aktivátorový kanál je aktuálne 
ovládaný, keď sa ovládací systém nachádza v režime 
aktivátora. Voľba aktivátora spolu s ovládaním môžete vykonať 
pomocou riadiacej páky.
Pohyby doľava alebo doprava volia rôzne aktivátorové kanály.
Pohyby dopredu a dozadu posúvajú zvolené aktivátory.

Zásuvka nabíjačky (Obr. 3.6)
Táto zásuvka by sa mala používať na nabíjanie invalidného 
vozíka. Do tejto zásuvky nenapájajte žiadny druh 
programového kábla.
Podrobnosti o nabíjaní nájdete v časti č. 9.0.
Táto zásuvka by sa nemala používať ako zdroj dodania energie 
žiadnemu inému zariadeniu. Pripojenie iných elektrických 
zariadení môže poškodiť riadiaci systém alebo ovplyvniť 
rádiové vysielacie zariadenie a výkon invalidného vozíka. 
Záruka na ovládací systém bude neplatná ak bude do zásuvky 
pripojené iné zariadenie ako nabíjačka akumulátorov, ktorá je 
dodaná spolu s invalidným vozíkom. 

Tlačidlá na priradenie
Funkcie väčšiny tlačidiel sa dajú zmeniť naprogramovaním. 
Zahŕňa to taktiež pridelenie funkcie iného tlačidla alebo 
použitie tlačidla ako skratku pre určitý pokyn, ako napríklad 
posunutie funkcie sedenia. Navyše, tlačidlu môže byť 
priradená druhá funkcia, ku ktorej budete mať prístup ak dlhšie 
stlačíte tlačidlo. 
Ak máte záujem o viac informácii o zmene funkcií tlačidla a o 
pridelení druhej funkcie, kontaktujte prosím vášho servisného 
zástupcu.

3.3 Modul ovládacej páky s LED tlačidlami (Obr. 3.5)

Kontrolka akumulátorov
Kontrolka akumulátorov vám ukáže, že je invalidný vozík 
zapnutý. Ukazuje tiež operačný stav invalidného vozíka. 
Podrobnosti sú uvedené v časti č. 5.0.
Ak kontrolka akumulátorov svieti červenou, žltou a zelenou, 
akumulátory sú nabité. (LED 1 – 10)
Ak svieti kontrolka akumulátorov iba červenou a žltou, v tom 
prípade, by ste mali čo najskôr nabiť akumulátory. (LED 1 – 7)
Ak svieti kontrolka akumulátorov iba červenou, buď pomaly 
bliká alebo svieti, v tom prípade by ste mali akumulátory 
okamžite nabiť. (LED 1 – 3)
Ak je akumulátor skoro vybitý, nepoužívajte ovládací systém. 
Nedodržanie tejto podmienky by mohlo viesť k situácii keď 
užívateľ uviazne v nebezpečnej situácii, ako napríklad v strede 
cesty. Sunrise Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za 
straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na základe nedodržanie 
tejto podmienky.
Podrobnosti nájdete v časti č. 5.0.

Indikátor maximálnej rýchlosti/profilu
Je to kontrolka, ktorá ukazuje nastavenie maximálnej 
rýchlosti invalidného vozíka, alebo, ak je ovládací systém 
naprogramovaný na obsluhu jazdného profilu, zvolený jazdný 
profil. 
Táto kontrolka tiež ukazuje, ak je rýchlosť invalidného 
vozíka obmedzená alebo ak je ovládací systém uzamknutý, 
konzultujte časť č. 5.21. 

Indikátor maximálnej rýchlosti
Po naprogramovaní zobrazovania rýchlostí, táto kontrolka 
zobrazuje nastavenie maximálnej rýchlosti invalidného vozíka. 
Existuje päť nastavení rýchlosti – krok č. 1, (1 LED), je najnižšia 
rýchlosť a krok č. 5. (5 LED), je najvyššia rýchlosť. 

Indikátor profilu
Po naprogramovaní zobrazovania profilov, indikátor zobrazuje 
zvolený profil jazdy. Existuje päť dostupných profilov jazdy; 
záleží na naprogramovaní ovládacieho systému. Profily jazdy 
môžu byť naprogramované do ovládača. Ovládací systém, 
ktorý používa JSM-LED by mal byť naprogramovaný iba na 5 
aktivovaných profilov. Ohľadne informácií o naprogramovaní 
konzultujte s vašim servisným zástupcom.

Tlačidlo zníženia rýchlosti/zmeny profilu
Stlačením tohto tlačidla znížite nastavenie maximálnej rýchlosti 
alebo, ak je ovládací systém naprogramovaný na obsluhu 
jazdného profilu, zvolí nižší jazdný profil.
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Modul pákového ovládača s LED tlačidlami

Tlačidlo zap/vyp

Tlačidlo klaksónu

Tlačidlo zníženia rýchlosti Tlačidlo zvýšenia rýchlosti

Tlačidlo Mode 
(režim)

Tlačidlo výstražného varovania a 
LED dióda Tlačidlo ovládača a LED 

dióda

Tlačidlo ľavej smerovky 
a LED dióda Tlačidlo pravej smerovky a 

LED dióda

 Ikona vozíka, Aktivátory

Indikátor maximálnej 
rýchlosti/profilu

Kontrolka akumulátorov

Obr. 3.5

REŽIM

Zásuvka nabíjačky, (naspodku)Obr. 3.6
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4.0 LCD obrazovka
Stav ovládacieho systému sa dá zistiť pozorovaním LCD 
obrazovky.
Farebná LCD obrazovka je rozdelená na tri priestory s 
informáciami. Vrchná lišta, spodná lišta a priestor na hlavnej 
ploche.
Každý priestor je v tejto časti osobitne vysvetlený.

Vrchná lišta
Indikátor hladiny akumulátorov a palubová lišta zobrazenia 
diagnózy.

Indikátor hladiny akumulátorov (Obr. 4.1)
Zobrazuje nabitie v akumulátore a môže sa použiť na 
upozornenie užívateľa na stav akumulátora.
Stabilný: Znamená to, že je všetko v poriadku.
Pomalé blikanie: Ovládací systém pracuje bez problémov, ale 
mali by ste čo najskôr vymeniť akumulátor.
Stúpanie: Akumulátory invalidného vozíka sa práve nabíjajú. 
Invalidný vozík nebudete môcť používať, až kým nebude 
nabíjačka odpojená a vy ovládací systém nevypnete a znova 
nezapnete.
Časť č. 8.1 obsahuje popis ako čítať kontrolku akumulátorov.

Zaostrenie (obr. 4.2)
Ak ovládací systém obsahuje viac ako jeden spôsob ovládania, 
ako napríklad sekundárny modul riadiacej páky alebo modul 
duálneho ovládania, potom modul, ktorý má kontrolu nad 
vozíkom zobrazí symbol Focus (Ovládanie).

Spodná lišta

Aktuálny profil (Obr. 4.3)
Profil, ktorý je práve zvolený je zobrazený číselnou formou.

Teplota motora (Obr. 4.4)
Tento symbol sa objaví, keď systém schválne znížil výkon 
motorov, aby ich ochránil pred poškodením teplom.

Teplota ovládacieho systému (Obr. 4.5)
Tento symbol sa objaví, keď systém schválne znížil svoj výkon, 
aby sa ochránil pred poškodením teplom.

Obr. 4.1

Obr. 4.2

Obr. 4.4

Obr. 4.3

Obr. 4.5

4.0 R-net LCD obrazovka modulu riadiacej páky

  Jazda v interiéry
Obr. 4.0

A

B

C
A. Vrchná lišta:  
B. Priestor na hlavnej ploche:  
C. Hlavná obrazovka: 
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4.1 Priestor na hlavnej ploche: Obrazovka jazdy

Názov profilu (Obr. 4.6)
Je to textová séria, ktorá zobrazuje názor profilu, ktorý je 
aktuálne zvolený. 

Hodiny (Obr. 4.7)
Zobrazí aktuálny čas v číselnej forme.
Užívateľ môže nastaviť hodiny. Možnosti nastavenie sú:

•  Viditeľnosť, či sú hodiny zobrazené na obrazovke.
•  Formát zobrazenia, 12 alebo 24 hodín.
•  Čas, užívateľ môže nastaviť čas.

Tieto nastavenia sa vykonávajú z Settings Menu (Menu s 
nastaveniami). Podrobnosti nájdete v kapitole č. 7.0.

Zobrazenie rýchlosti (Obr. 4.8)
Týmto sa zobrazuje čiastočné zobrazenie rýchlosti invalidného 
vozíka. Krivka sa začína pri 0% a maximum je pri 100%. 

Indikátor maximálnej rýchlosti (Obr. 4.9)
Týmto sa zobrazuje aktuálne nastavenie maximálnej rýchlosti.

Digitálne zobrazenie rýchlosti (Obr. 4.10)
Týmto sa zobrazuje samotná rýchlosť invalidného vozíka, ktorá 
pochádza z motorov. Zobrazenie sa dá nastaviť na mph (míle 
za hodinu) alebo na km/hod.

Počítadlo najazdených kilometrov (obr. 4.11)
Týmto sa zobrazuje vzdialenosť, ktorú zašiel invalidný vozík. 
Zobrazenie môže ukázať celkovú vzdialenosť alebo dĺžku 
danej jazdy, a to v míľach alebo v kilometroch. Menu s 
nastaveniami obsahuje voľbu, ktorá nastaví či bude zobrazená 
celková vzdialenosť alebo daná jazda, taktiež sa tu môže 
prestaviť vzdialenosť jazdy. 
Ak je spustené ovládanie aktívne, jeho symbol bude mať 
prednosť pred zobrazením počítadla ubehnutých kilometrov.

Spustené (Obr. 4.12)
Keď pracuje ovládací systém v spustenom ovládaní, tento 
symbol bude zobrazený.

Blok (Obr. 4.13 & 4.14)
Ak je obmedzená rýchlosť invalidného vozíka, napríklad 
zdvihnutým sedadlom, potom bude zobrazený tento oranžový 
symbol.

Ak je invalidný vozík zablokovaný proti jazde, potom bude 
blikať tento červený symbol.

14:35
Obr. 4.7

Jazda v interiéryObr. 4.6

Obr. 4.12

0012,3 m
Obr. 4.11

1,55 míľ/hod.Obr. 4.10

Obr. 4.9

Obr. 4.8

Obr. 4.14

Obr. 4.13
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4.2 Priestor na hlavnej ploche: Priestory režimu

Stlačením tlačidla MODE (režim) máte prístup k rôznym 
funkciám. Typické príklady sú Drive Mode (režim jazdy), 
Seating Control Mode (režim ovládania sedenia) a Bluetooth 
Mode (Bluetoothový režim). Užívateľ môže zvoliť požadovaný 
režim tlačidlom Mode (režim) na JSM. Poznámka: režim 
budete môcť zvoliť iba ak je na systém napojený modul, ktorý 
podporuje tento režim. Napríklad, ak nie je napojený modul 
myši, potom užívateľ nebude môcť zvoliť tento režim.

Režim aktivátora (Obr. 4.15)
Zobrazuje časti vozíka, ktoré sú momentálne vybraté na pohyb, 
názov daný tomuto výberu a šípka, ktorá určuje smer, ktorým 
je možné sa pohnúť.

Bluetoothový režim, myš (Obr. 4.16)
Keď prejdete do Bluetoothového režimu zobrazí sa nasledujúca 
obrazovka.

Odkazové okno (Obr. 4.17)
R-net zobrazuje varovné ikony a informačné odkazy v okne, 
ktoré je nato určené.

Reštartovať (Obr. 4.18)
Tento symbol bude blikať, keď systém vyžaduje opätovné 
naštartovanie po rekonfigurácii modulu.

Časovač
Tento symbol sa zobrazí, keď ovládací systém mení stavy. 
Napríklad keď prechádza do Programming Mode (režim 
programovania). Tento symbol je kreslený a zobrazuje 
padajúce zrnká piesku.

Obr. 4.19

Obr. 4.18

Obr. 4.17

Obr. 4.16

Obr. 4.15 Opierka chrbta
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Časové vypnutie (Obr. 4.20)
Tento symbol sa na krátku dobu zobrazí, predtým ako R-net 
prejde do časového vypnutia.

Zaškrtnutie a odfajknutie (Obr. 4.21)
Tieto symboly budú zobrazené počas procesu konfigurácie.

1. Proces bol správne ukončený.

2. Proces nebol správne dokončený.

E-stop (obr. 4.22)
Ak je počas jazdy aktivovaný vonkajší spínač profilu alebo 
operácia aktivátora, zobrazí sa tento symbol.

Pohnutie riadiacou pákou (Obr. 4.23)
Ak použijete riadiacu páku pred zapnutím alebo tesne po 
zapnutí ovládacieho systému, na obrazovke sa zjaví obraz 
pohnutia riadiacou pákou.
Ak sa chcete vrátiť do normálneho ovládania, riadiacu páku 
musíte uvoľniť a dať ju do strednej polohy. Ak riadiacu páku 
neuvoľníte do piatich sekúnd, invalidný vozík sa nebude môcť 
pohnúť, aj v prípade ak riadiacu páku uvoľníte a opätovne ju 
použijete. Teraz sa na obrazovke zobrazí okno diagnózy. Tento 
stav môžete prepnúť ak vypnete a opätovne zapnete ovládací 
systém.

Obr. 4.22

Obr. 4.21

Obr. 4.20

Obr. 4.23
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PM
Vybitý 
akumulátor

2C00

Obr. 4.24

A

B

C

PM
Vybitý akumulátor

2C00

Obr. 4.25

4.3 Priestor na hlavnej ploche: Diagnóza (Obr. 4.24)
Ak boli bezpečnostné obvody ovládacieho systému použité a 
ovládací systém zabránil pohybu invalidného vozíka, zobrazí 
sa plocha s diagnózou.
Týmto sa označuje skrat, t.j. R-net zistil niekde v elektrickom 
systéme invalidného vozíka problém.
Ak je chybou neaktívny modul, napríklad Inteligentný sedací 
modul, ale so zvoleným profilom, v takom prípade bude ešte 
jazda možná. Avšak,obrazovka diagnózy bude zobrazená 
prerušovane.

Oblasť obrazovky, obr. 4.24

A. Kód jazdy
Kód so štyrmi číslicami, ktorý je zobrazený udá presnú jazdu, 
ktorá bola nahratá.

B. Identifikovaný modul
Určuje, ktorý modul riadiaceho systému zaznamenal problém, 
napríklad:

• PM = Napájací modul
• JSM = Modul pákového ovládača 
• ISM = Inteligentný sedací/osvetľujúci modul

C. Text jazdy
Text jazdy udá stručný popis druhu jazdy. 

Diagnostický postup, obr. 4.25 (príklad)

Identifikovaný modul (PM): = Napájací modul
Text jazdy:  = Vybitý akumulátor
Kód jazdy:  = 2C00

Znamená to, že akumulátory potrebujú nabiť alebo ich 
pripojenie nie je správne. 
Skontrolujte pripojenia akumulátorov. Ak sú pripojenia v 
poriadku, skúste akumulátory nabiť.

Postupujte prosím na základe tohto procesu:

•  Prečítajte si a všimnite si zobrazený text trasy, identifikovaný 
modul a kód trasy.

•  Ovládací systém vypnite.
•  Uistite sa, že všetky konektory na module    

a invalidnom vozíku sú pevne zapojené/zafixované.
•  Skontrolujte stav akumulátora.
•  Všimnite si popis textu jazdy.
•  Znovu zapnite riadiaci systém a pokúste sa riadiť    

invalidný vozík. Ak bezpečnostné obvody stále pracujú, 
invalidný vozík vypnite a nepokúšajte sa ho nepoužívať. 

• Kontaktujte vášho servisného zástupcu.
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4.4 Zablokovanie modulu ovládacej páky (Obr. 4.26 - 
4.29)

Zamknutie invalidného vozíka:

• Pri zapnutom ovládacom systéme, (OBR. 4.26) stlačte a 
držte tlačidlo ZAP/VYP.

• Po jednej sekunde ovládací systém pípne a obrazovka bude 
prázdna, (Obr. 4.27). Teraz uvoľnite tlačidlo ZAP/VYP

• Nakloňte riadiacu páku dopredu, až kým ovládací systém 
nezapíska.

• Nakloňte riadiacu páku dozadu, až kým ovládací systém 
nezapíska.

• Uvoľnite riadiacu páku, budete počuť dlhé pískanie.
• Invalidný vozík je teraz zamknutý.
• Pri nasledujúcom zapnutí ovládacieho systému sa zobrazí 

nasledujúca ikona, (Obr. 4.28).
• Ak je napojený LED modul riadiacej páky, LED diódy 

indikátora rýchlosti sa budú pohybovať zľava doprava. 
• Odomknutie invalidného vozíka:
• Ovládací systém sa vypol, stlačte tlačidlo ZAP/VYP. Zobrazí 

sa symbol “Locked “ (zablokované), (Obr. 4.28).
• Nakloňte riadiacu páku dopredu, až kým ovládací systém 

nezapíska.
• Nakloňte riadiacu páku dozadu, až kým ovládací systém 

nezapíska.
• Uvoľnite riadiacu páku.  Zaznie dlhý signál a obrazovka sa 

rozsvieti, (Obr 4.29).
• Teraz je invalidný vozík odomknutý.  

.

Jazda v interiéry

Jazda v interiéry
Obr. 4.29

Obr. 4.28

Obr. 4.27

Obr. 4.26
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4.4 Obrazovka výberu aktivátorov
Prístup do nej je pomocou tlačidla MODE (režim).
Ak chcete nastaviť polohu sedadla obrazovka aktivátora musí 
byť zobrazená.
Stlačte tlačidlo Mode (režim) a prejdite cez obrazovky 
režimov pokiaľ nedosiahnete obrazovku aktivátora, (Obr. 
4.30).

Nastavenie aktivátora dosiahnete nasledujúcim 
spôsobom.

• Nakloňte riadiacu páku doľava alebo doprava, aby ste 
zvolili požadovaný režim, (Obr. 4.31 ). Režim sa vyznačuje 
časťou invalidného vozíka, ktoré je zvýraznená, (Obr. 4.32).

• Nakloňte riadiacu páku dopredu alebo dozadu, aby ste 
zvolený aktivátor dali do príslušného pohybu, (Obr. 4.33).

• Tieto kroky zopakujte pre všetky aktivátory, ktoré si 
vyžadujú úpravy.

• Ak chcete opätovne ísť vozíkom, stlačte tlačidlo Mode 
(režim) kým nedosiahnete obrazovku Drive (jazda), alebo 
v prípade LED modulu riadiacej páky, kým sa indikátor 
rýchlosti nevráti do normálneho stavu.

Obr. 4.30

Opierka chrbta

Obr. 4.32

Sedadlo

Obr. 4.31

Obr. 4.33
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5.0 R-net LED obrazovka modulu riadiacej páky
5.1 Indikovanie stavu LED ovládacieho systému
Kontrolka akumulátorov a indikátor maximálnej rýchlosti/profilu 
ukazujú stav ovládacieho systému.
Pomocou tejto kapitoly budete môcť rozpoznať problémy, ktoré 
sa na prvý pohľad môžu stať vážne, ale príčina môže byť veľmi 
jednoduchá a ľahko opraviteľná. 

Kontrolka hladiny akumulátorov je ustálená (Obr. 5.0)
Znamená to, že je všetko v poriadku.

Kontrolka hladiny akumulátorov pomaly bliká (Obr. 5.1)
Ovládací systém pracuje bez problémov, ale mali by ste čo 
najskôr vymeniť akumulátor.

Kontrolka hladiny akumulátorov sa posunie nahor (Obr. 
5.2)
Akumulátory invalidného vozíka sa práve nabíjajú. Invalidný 
vozík nebudete môcť používať, až kým nebude nabíjačka 
odpojená a vy ovládací systém nevypnete a znova nezapnete.

Indikátor stavu batérie rýchlo bliká (napriek tomu, že 
pákový ovládač je uvoľnený) (obr. 5.3)
Bezpečnostné obvody ovládacieho systému pracujú a ovládací 
systém zabránil pohybu invalidného vozíka.
Týmto sa označuje skrat, t.j. R-net zistil niekde v elektrickom 
systéme invalidného vozíka problém. Postupujte prosím na 
základe tohto procesu:

• Ovládací systém vypnite.
• Uistite sa, že všetky konektory na vozíku a   

riadiacom systéme sú pevne zapojené/zafixované.
• Skontrolujte stav akumulátora.
• Ak sa vám nepodarí nájsť problém, pokúste sa pomôcť si 

sami    pomocou Návodu na ďalšej stráne, 
v časti 5.6 až 5.22.

• Znovu zapnite riadiaci systém a pokúste sa riadiť   
invalidný vozík. Ak bezpečnostné obvody stále pracujú, 
invalidný vozík vypnite a nepokúšajte sa ho nepoužívať. 

• Kontaktujte vášho servisného zástupcu.

Indikátor rýchlosti sa posúva smerov von zo stredu (Obr. 
5.4)
V takomto prípade sa LED dióda pohybuje od stredu smerom 
von na obidve strany. Ovládací systém zistil, že bol pridaný 
nový modul a konfiguruje ho. Počkajte prosím niekoľko sekúnd 
kým nedokončí

LED diódy indikátora rýchlosti 2 a 4 blikajú (Obr. 5.5)
LED diódy druhého a štvrtého indikátora rýchlosti budú blikať, 
keď systém vyžaduje opätovné naštartovanie, napríklad po 
rekonfigurácii modulu.

Obr. 5.1

Obr. 5.3

Obr. 5.4

Obr. 5.5

x1 za sek.

x2 za sek.

Obr. 5.2

Obr. 5.0
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Obr. 5.6

Obr. 5.7

Obr. 5.8

Obr. 5.9

Obr. 5.10

Obr. 5.11

5.2 Ako si pomôcť sám
Ak dôjde ku skratu systému, môžete zistiť, čo sa stalo, 
ak spočítate počet blikajúcich LED diód na kontrolke 
akumulátorov.
Nižšie je uvedený zoznam opatrení vlastnej pomoci. Predtým 
ako budete kontaktovať servisného zástupcu, skúste použiť 
zoznam opatrení vlastnej pomoci. Prejdite k číslu v zozname, 
ktoré prislúcha počtu blikajúcich LED diód, a postupujte podľa 
pokynov.
Ak bude problém pretrvávať po tom čo ste všetko 
prekontrolovali na základe zoznamu nižšie, kontaktujte vášho 
servisného zástupcu.

1 LED  (Obr. 5.6)
Akumulátory potrebujú nabiť alebo ich pripojenie nie je 
správne. Skontrolujte pripojenia akumulátorov. Ak sú 
pripojenia v poriadku, skúste akumulátory nabiť.

2 LED (Obr. 5.7)
Ľavostranný motor* má zlé pripojenie. Skontrolujte pripojenia 
ľavostranného motora.

3 LED (Obr. 5.8)
Ľavostranný motor* má skrat na akumulátorovom pripojení. 
Kontaktujte vášho servisného zástupcu.

4 LED (Obr. 5.9)
Pravostranný motor* má zlé pripojenie. Skontrolujte pripojenia 
pravostranného motora.

5 LED (Obr. 5.10)
Pravostranný motor * má skrat na akumulátorovom pripojení. 
Kontaktujte vášho servisného zástupcu.

6 LED (Obr. 5.11)
Invalidnému vozíku bráni v jazde externý signál. Presný dôvod 
bude záležať na druhu invalidného vozíka, ktorý vlastníte; 
jednou z možností je, že je pripojená nabíjačka akumulátorov.

7 LED (Obr. 5.12)
Naznačená je chyba riadiacej páky. Pred zapnutím 
ovládacieho systému sa uistite, že riadiaca páka je v centrálnej 
polohe.

8 LED (Obr. 5.13)
Naznačená je možná chyba ovládacieho systému. Uistite sa, 
že všetky pripojenia sú bezpečne pripojené.
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Obr. 5.12

Obr. 5.13

Obr. 5.14

Obr. 5.15

Obr. 5.16

Obr. 5.17

9 LED (Obr. 5.14)
Parkovacie brzdy sú nesprávne pripojené. Skontrolujte 
pripojenia parkovacích bŕzd a motora. Uistite sa, že pripojenia 
ovládacieho systému sú v poriadku.

10 LED (Obr. 5.15)
Kontrolný systém dostal nadmernú dávku napätia. Toto 
je obvykle spôsobené slabým pripojením akumulátorov. 
Skontrolujte pripojenia akumulátorov.

7 LED + LED diódy rýchlosti (obr. 5.16)
Naznačená je chyba komunikácie. Uistite sa, že kábel 
riadiacej páky je dobre pripojený a nie je poškodený.

LED dióda aktuátora bliká (obr. 5.17)
Naznačený je skrat aktivátora. Ak je pripojených viac 
aktivátorov, skontrolujte, ktorý aktivátor nefunguje. 
Skontrolujte elektrické zapojenie ovládača.

Pomalý alebo spomalený pohyb
Ak vozík nevyužíva plnú rýchlosť alebo nereaguje dostatočne 
rýchlo a stav akumulátorov je dobrý, skontrolujte nastavenie 
maximálnej rýchlosti. Ak prispôsobenie nastavenia rýchlosti 
nenapraví problém potom môže ísť o chybu, ktoré nie je 
nebezpečná. 
Kontaktujte vášho servisného zástupcu.

LED diódy indikujúce rýchlosť
Zvýšený počet zasvietených LED diód zobrazuje maximálne 
nastavenie rýchlosti. Napríklad, ak je nastavenie na 
rýchlostnej úrovni č. 4. potom budú svietiť štyri LED diódy 
naľavo.

LED diódy indikujúce profil
Jedna rozsvietená LED dióda označuje zvolený profil jazdy. 
Napríklad, ak je zvolený profil jazdy č. 4. potom budú svietiť 
iba štvrté LED diódy zľava.

Indikátor maximálnej rýchlosti/profilu sa posúva hore a 
dole
Značí, že ovládací systém je zablokovaný; podobnosti v 
kapitole č. 4. časť č. 4.32.

Indikátor maximálnej rýchlosti/profilu bliká
Toto oznamuje, že rýchlosť invalidného vozíka je z 
bezpečnostných dôvodov obmedzená. Presný dôvod bude 
záležať na druhu invalidného vozíka. Avšak, najčastejším 
dôvodom je zdvihnuté sedadlo.
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6.0 Príprava na jazdu

Obr. 6.0

Jazda v interiéry

REŽIM PROFIL

Indikátor zaostrenia

Indikátor maximálnej 
rýchlosti

Aktuálny profil

Názov profilu

Kontrolka hladiny 
akumulátorov
Hodiny

Počítadlo ubehnutých 
kilometrov

Rýchlostná krivka

Zobrazenie rýchlosti

JSM
Centrálny joystick

Obr. 6.1

2F01

6.1 Príprava na jazdu

• Spustite vypínač ZAP/VYP. Obrazovka prejde procesom 
zapnutia a zobrazí základné okno, (Obr. 6.0).   

• V prípade JSM-LED, kontrolka akumulátora blikne a zostane 
počas niekoľko sekúnd svietiť.

• Skontrolujte, či je rýchlosť nastavená na hodnotu, ktorá vám 
vyhovuje.

• Hýbte riadiacou pákou, aby ste kontrolovali rýchlosť a smer 
invalidného vozíka.

UPOZORNENIE:

• Ak použijete riadiacu páku pred zapnutím alebo tesne po 
zapnutí ovládacieho systému, na obrazovke sa zjaví obraz 
pohnutia riadiacou pákou (Obr. 6.1). 

• Ak sa chcete vrátiť do normálneho ovládania, riadiacu páku 
musíte uvoľniť a dať ju do strednej polohy. Ak riadiacu páku 
neuvoľníte do piatich sekúnd invalidný vozík sa nebude môcť 
pohnúť, aj v prípade ak riadiacu páku uvoľníte a opätovne ju 
použijete. 

• Teraz sa na obrazovke zobrazí okno diagnózy. Tento stav 
môžete prepnúť ak vypnete a opätovne zapnete ovládací 
systém.
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6.2 Používanie vášho ovládacieho systému
Uistite sa, že je ovládací systém je bezpečne namontovaný 
a že je poloha riadiacej páky správna, (Obr. 6.2). Ruka alebo 
končatina, ktorú používate na obsluhu riadiacej páky, by mala 
byť podopretá, napríklad poduškou pod ruku. Nepoužívajte 
riadiacu páku ako jedinú podporu svojej ruky alebo končatiny - 
pohyby invalidného vozíka a nerovnosti by mohli narušiť vaše 
ovládanie.

Spôsob používania pri jazde
Ovládací systém dekóduje vaše pohyby riadiacou pákou 
a premení ich na primerané pohyby invalidného vozíka. 
Ovládanie invalidného vozíka je ľahké a jednoduché, 
keďže systém používa čiastočné ovládanie, ktoré je zvlášť 
nápomocou ak nie ste skúsený/á. Jednou z najpopulárnejších 
praktík je nasmerovať riadiacu páku na smer ktorým chcete 
ísť, (Obr. 6.3). Invalidný vozík sa “zameria” na smer, na ktorý 
riadiacu páku nakloníte.
Čím viac nakloníte riadiacu páku preč od polohy kľudu, tým 
rýchlejšie invalidný vozík pôjde. Uvoľnením riadiacej páky 
zastavíte invalidný vozík.
Systém inteligentnej kontroly rýchlosti znižuje vplyv stúpaní a 
iných druhov terénu.

Pomalý alebo spomalený pohyb
Ak vozík nevyužíva plnú rýchlosť alebo nereaguje dostatočne 
rýchlo a stav akumulátorov je dobrý, skontrolujte nastavenie 
maximálnej rýchlosti, (Obr. 6.4). Ak prispôsobenie nastavenia 
rýchlosti nenapraví problém, môže ísť o chybu, ktorá nie je 
nebezpečná. Kontaktujte vášho servisného zástupcu. 

UPOZORNENIE:

• Musíte byť schopný na invalidnom vozíku bezpečne jazdiť. 
Sunrise Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za 
straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na základe nedodržanie 
tejto podmienky.

• Ak máte nejaké pochybnosti, konzultujte váš zdravotný 
personál, ktorý vám poskytne bližšie informácie a rady.

  Úplné pokyny a rady týkajúce sa jazdných techník pre 
invalidný vozík a ďalšie informácie nájdete v Návode 
pre používateľov invalidného vozíka alebo Príručke.

 

Obr. 6.2

Obr. 6.3

Obr. 6.4
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7.1 Menu s nastaveniami
Menu s nastaveniami vám umožní nastaviť LCD obrazovku, 
čo sa týka nastavenia hodín a formátu zobrazenia, jasnosti 
zadného svetla, farby pozadia a správania počítadla 
ubehnutých kilometrov. Do menu vstúpite ak naraz stlačíte 
tlačidlá Speed Down (spomaliť) a Speed Up (zrýchliť), (Obr. 
7.0). 

Príklad zobrazenia ponuky Nastavenia je uvedený na obr. 
7.1.

Každá položka z menu je popísaná v nasledujúcich 
častiach: 

7.2 Nastaviť čas
• Pri naklonení riadiacej páky doprava vstúpite do obrazovky 

nastavenia hodín, (Obr. 7.2).
• Na obrazovke nastavenia hodín bude zobrazených šesť 

parametrov:
• Rok, Mesiac, Dátum, Deň, Hodiny a Minúty. Zobrazí sa aj 

možnosť (ukončenia), Exit, (Obr. 7.2).
• Ak nakloníte riadiacu páku dopredu zvýšite tým zvolený 

parameter, ak riadiacu páku nakloníte dozadu zvolený 
parameter tak znížite.

• Naklonením riadiacej páky doprava zvolíte nasledujúci 
parameter, naklonením riadiacej páky doľava zvolíte 
predchádzajúci parameter.

• Po nastavení dátumu/času, posledný krát nakloňte páku 
doprava na Exit (ukončiť), potom dopredu alebo dozadu, 
opustíte obrazovku nastavenia hodín.

7.0 Menu s nastaveniami

Obr. 7.0

Obr. 7.1

REŽIM PROFIL

Nastaviť čas  
Zobrazený čas                    > 
Vzdialenosť            >
Zadné svetlo     <100%>
Pozadie            <Modré>
Výstup             
>

STLAČTE OBIDVE

Nastaviť čas

2009

< 
>

Feb     4   Streda   16 :  43 

Výstup

Obr. 7.2
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7.3 Zobrazenie času
Týmto sa nastaví formát zobrazenia času alebo ho vypne. 
Možnosti sú12hod., 24hod. alebo Off (vypnuté). Naklonením 
riadiacej páky doľava a doprava dochádza k zmenám medzi 
možnosťami.

• Na zvolenie “Display Time” (zobraziť čas) nakloňte riadiacu 
páku dozadu, (Obr. 7.3).

• Ak chcete zvoliť 12 hod. nakloňte riadiacu páku doľava, ešte 
raz doľava a zvolíte 24 hod. a ak ju ešte raz nakloníte doľava 
zvolíte Off (vypnúť), (Obr.7.4).

• Na zadanie vašej voľby nakloňte riadiacu páku dopredu 
alebo dozadu a zároveň opustite zobrazenie času.

• Na zvolenie “Exit” (vystúpiť) nakloňte riadiacu páku dozadu, 
(Obr. 7.5).

• Ak sa chcete vrátiť späť do obrazovky jazdy, nakloňte 
riadiacu páku doprava.

Obr. 7.3

Nastaviť čas          >
Zobrazený čas                    > 
Vzdialenosť                 >
Zadné svetlo           <100%>
Pozadie        <Modré>
Výstup              

>

Nastaviť čas          >
Zobrazený čas      <12hod.> 
Vzdialenosť       >
Zadné svetlo     <100%>
Pozadie        <Modré>
Výstup             >

Nastaviť čas          >
Zobrazený čas      <12hod.> 
Vzdialenosť            >
Zadné svetlo     <100%>
Pozadie        <Modré>
Výstup             >

Obr. 7.4

Obr. 7.5
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7.4 Vzdialenosť
Nastaví funkčnosť počítadla ubehnutých kilometrov. Na voľbu 
možnosti vzdialenosti:

• Nakloňte riadiacu páku dozadu pokiaľ nebude “Distance” 
(vzdialenosť) zvýraznená (Obr.7.6).    

• Na voľbu tejto možnosti nakloňte riadiacu páku doprava.
• Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, (Obr. 7.7).
 
Celková vzdialenosť.
Táto hodnota je uložená v energetickom module a vzťahuje 
sa na prekonanú celkovú vzdialenosť použitím energetického 
modulu.
 
Vzdialenosť cesty 
Táto hodnota je uložená v riadiacej páke a vzťahuje sa na 
prekonanú celkovú vzdialenosť od posledného nastavenia. 

Zobraziť vzdialenosť  
Nastaví, či sa celková vzdialenosť jazdy zobrazí v podobe 
počítadla ubehnutých kilometrov na LCD obrazovke. 

• Nakloňte riadiacu páku dozadu pokiaľ nebude “Display 
Distance” (zobraziť vzdialenosť) zvýraznená.

• Na voľbu “Total” (celková) alebo “Trip” (jazda) nakloňte 
riadiacu páku doprava.

• Na opustenie “Display Distance” (zobraziť vzdialenosť) 
nakloňte riadiacu páku dopredu alebo dozadu.

 
Vymazať vzdialenosť cesty 
Na vymazanie hodnoty vzdialenosti jazdy:

• Nakloňte riadiacu páku dozadu pokiaľ nebude “Clear Trip 
Distance” (vymazať vzdialenosť jazdy) zvýraznená.

• Na vymazanie zobrazenej hodnoty nakloňte riadiacu páku 
doprava.

• Na opustenie “Clear Trip Distance” (vymazať vzdialenosť 
jazdy) nakloňte riadiacu páku dopredu alebo dozadu.

Výstup  
Nakloňte riadiacu páku dozadu pokiaľ nebude “Exit” (vystúpiť) 
zvýraznená.
Naklonením riadiacej páky doprava vás vráti do Settings Menu 
(Menu s nastaveniami),
(Obr. 7.8).

Obr. 7.6

Obr. 7.7

Nastaviť čas          >
Zobrazený čas      <12hod.> 
Vzdialenosť          >
Zadné svetlo      <Modré>
Pozadie        <Modré>
Výstup             >

Celková vzdialenosť      012345      
Vzdialenosť jazdy              0012.3 

Zobrazené Vzdialenosť       <Jazda>

Vymazať vzdialenosť cesty      >

Výstup                >

Nastavený čas             > 
Zobrazený čas                > 
Vzdialenosť               >
Zadné svetlo      <100%>
Pozadie           <Modré>
Výstup            >

Obr. 7.8
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7.5 Nastavenie displeja

Zadné svetlo, (Obr. 7.9)
Týmto sa nastaví intenzita zadného svetla LCD. 
Nastaviteľný rozsah je od 0% do 100% v 10% krokoch. 

• Nakloňte riadiacu páku dozadu pokiaľ nebude “Backlight” 
(zadné svetlo) zvýraznená.

• Nakloňte pákový ovládač doprava, aby ste zvýšili hodnotu.
• Na zníženie hodnoty nakloňte riadiacu páku doľava.
• Ak sa chcete vrátiť na obrazovku nastavení nakloňte riadiacu 

páku dozadu alebo dopredu.
 

Pozadie, (Obr. 7.10)
Týmto sa nastaví farba pozadia obrazovky. Modrá je 
štandardná, ale pri veľmi silnom slnku je zobrazenie viac 
viditeľné ak je nastavená biela (Obr. 7.11).
Možnosti sú Blue (modrá), White (biela) a Auto (automatická). 

• Nakloňte riadiacu páku dozadu pokiaľ nebude “Background” 
(pozadie) zvýraznená.

• Nakloňte riadiacu páku doprava a zvoľte, “Blue, White alebo 
Auto” (modrú, bielu alebo automatickú).

• Na opustenie “Background” (pozadie) nakloňte riadiacu páku 
dopredu alebo dozadu.

Modrá znamená, že pozadie bude modré vo všetkých 
profiloch.
Biela znamená, že pozadie bude biele vo všetkých profiloch.
Auto (automatická) znamená, že farba bude nastavená 
nainštalovaným programom. Napríklad, modrá by mohla byť 
nastavená na pomalšie profily, ktoré sú na použitie v interiéry 
a biela na rýchlejšie profily určené na vonkajšie použitie. Ak 
máte záujem o viac podrobností o tomto parametri, kontaktujte 
prosím vášho servisného zástupcu.

Výstup
• Nakloňte riadiacu páku dozadu pokiaľ nebude “Exit” 

(vystúpiť) zvýraznená.
• Naklonením, pákový ovládač doprava prejdete do ponuky 

Nastavenia (obr. 7.8).

Obr. 7.9

Nastaviť čas          >
Zobrazený čas                       

> Vzdialenosť       >
Zadné svetlo       <100%>
Pozadie        <Modré>
Výstup              

>

Nastaviť čas          >
Zobrazený čas             <12hod.> 
Vzdialenosť      >
Zadné svetlo      <100%>
Pozadie        <Modré>
Výstup              

>

Nastaviť čas          >
Zobrazený čas            <12hod.> 
Vzdialenosť             >
Zadné svetlo      <100%>
Pozadie      <Biele>
Výstup             >

Obr. 7.10

Obr. 7.11
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8.0 Kontrolka akumulátorov
Kontrolka hladiny akumulátorov je zahrnutá, aby vám oznámila 
hladinu pozostávajúcu vo vašich akumulátoroch. Najlepší 
spôsob ako sa naučiť používať kontrolku je oboznámiť sa z jej 
fungovaním počas jazdy. Presne tak ako kontrolka benzínu v 
aute, nie je úplne presná, ale pomôže vám vyhnúť sa prázdnej 
“nádrži”, (Obr. 8.0).

Kontrolka hladiny akumulátorov funguje nasledujúcim 
spôsobom:
Po zapnutí ovládacieho systému kontrolka hladiny 
akumulátorov zobrazí približnú pozostalú hladinu nabitia.
Kontrolka hladiny akumulátorov vám udá presnejší stav 
približne minútu po začatí používania invalidného vozíka.
Ak vymieňate opotrebované batérie, pripojte druh doporučený 
Sunrise Medical. Ak použijete iný druh, kontrolka akumulátorov 
môže byť nepresná.
Počet nabití akumulátorov záleží na množstve faktorov, 
vrátane použitia invalidného vozíka, teploty akumulátorov, ich 
vek a spôsob ich výroby. Tieto faktory ovplyvnia vzdialenosť, 
ktorú môžete prekonať vo vašom invalidnom vozíku. Všetky 
akumulátory v invalidných vozíkoch po čase stratia svoju 
kapacitu.
Najdôležitejší faktor, ktorý skracuje životnosť vašich 
akumulátorov je množstvo energie, ktoré použijete z vašich 
akumulátorov pred ich nabitím. Životnosť akumulátorov sa 
skracuje na základe počtu nabití a vybití akumulátorov. 
Ak chcete predĺžiť životnosť vašich akumulátorov, nikdy ich 
úplne nevybite. Akumulátory nabite vždy bez odkladu po ich 
vybití.
Ak hodnota hladiny akumulátorov klesá rýchlejšie ako obvykle, 
akumulátory môžu byť opotrebované.
Konzultujte prosím, s vašim servisným zástupcom

8.1 Ako čítať kontrolku akumulátorov
Ak kontrolka akumulátorov svieti červenou, žltou a zelenou, 
akumulátory sú nabité. (Obr. 8.1)
Ak svieti kontrolka akumulátorov iba červenou a žltou, v tom 
prípade, by ste mali čo najskôr plne nabiť akumulátory. (Obr. 
8.2)
Ak svieti kontrolka akumulátorov iba červenou, buď pomaly 
bliká alebo svieti, v tom prípade by ste mali akumulátory 
okamžite plne nabiť. (Obr. 8.3).

Farebné LED diódy na module pákového ovládača s LED 
tlačidlom odpovedajú farebným čiarkam v LCD verzii, (Obr. 
8.4).

UPOZORNENIE:

Ak je akumulátor skoro vybitý, nepoužívajte ovládací systém. 
Nedodržanie tejto podmienky by mohlo viesť k situácii keď 
užívateľ uviazne v nebezpečnej situácii, ako napríklad v strede 
cesty. Sunrise Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za 
straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na základe nedodržanie 
tejto podmienky.

  Úplné pokyny a rady týkajúce sa časti Batérie a 
nabíjanie batérie, nájdete v Príručke vlastníka 
invalidného vozíka/Návode pre používateľov 
invalidného vozíka alebo v Príručke vlastníka, ktorá sa 
dodáva s nabíjačkou batérií.

 

Obr. 8.4

Jazda v interiéry

Obr. 8.2

Obr. 8.3

Obr. 8.0

Obr. 8.1
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9.1 Nabíjanie akumulátorov
Nabíjanie batérií invalidného vozíka: 

• Pripojte nabíjačku do nabíjacieho konektora R-net JSM. 
• Ak je nabíjačka pripojená, invalidný vozík nebudete môcť 

použiť.
• Na pripojenie zástrčky nabíjačky, sa uistite, že je kolík 

naspodku, ako je zobrazené na Obr. 9.0, potom ležato 
zapojte zástrčku nabíjačky. 

• Príručka na R-nete vám pomôže pri lokalizácii zástrčky. 
Uistite sa, že je zástrčka plne zasunutá.

UPOZORNENIE:

• Nepresiahnite maximálny prúd nabíjania 12A. Vždy 
používajte nabíjačku mimo vozíka pripojenú Neutrik NC3MX 
zástrčkou. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť 
slabý kontaktný odpor v konektore nabíjačky, ktorý môže 
spôsobiť prehriatie zástrčky nabíjačky. Užívateľ sa vystavuje 
nebezpečiu popálenia. Sunrise Medical neakceptuje žiadnu 
zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na 
základe nedodržanie tejto podmienky. 

• Počas nabíjanie neodpojujte akumulátory ani nezapínajte 
systém. Nedodržanie môže spôsobiť nebezpečné popáleniny 
alebo požiar.

• Sunrise Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za straty, 
ktoré by sa mohli vyskytnúť na základe nedodržanie tejto 
podmienky.

UPOZORNENIE:

• Používajte iba nabíjačku na akumulátory, ktorá bola dodaná 
spolu s invalidným vozíkom. 

• Používanie nesprávnych nabíjačiek môže poškodiť 
akumulátory, invalidný vozík, ovládací systém alebo samotné 
nabíjačku, alebo môže spôsobiť prehriate častí a spôsobiť 
možné popáleniny alebo požiar.

• Sunrise Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za 
straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť ak by nabíjačka nebola 
kompatibilná s ovládacím systémom alebo inou časťou 
systému invalidného vozíka.

  Úplné pokyny a rady týkajúce sa časti Batérie a 
nabíjanie batérie, nájdete v Príručke vlastníka 
invalidného vozíka/Návode pre používateľov 
invalidného vozíka alebo v Príručke vlastníka, ktorá sa 
dodáva s nabíjačkou batérií.

9.0 Zásuvka nabíjačky

Zástrčka nabíjačky

Kolík naspodkuZásuvka nabíjačky

Obr. 9.0
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10.0 Modul ovládača duálneho ovládania

POZNÁMKA: Kapitoly 10.1 - 10.9  Konzultujte Obr. 10.0

10.1 Riadiaca páka
Ovláda rýchlosť a smer invalidného vozíka. Pohybujte 
riadiacou pákou v smere, ktorým chcete ísť. Čím viac 
zatlačíte, tým rýchlejšie pôjdete. Uvoľnením riadiacej páky 
zastavíte invalidný vozík a automaticky zapnete brzdy. 
Ak ste v režime ovládania aktivátora, naklonením riadiacej 
páky doľava alebo doprava prepnete výber medzi dostupnými 
aktivátormi. Naklonením riadiacej páky dopredu a dozadu 
upravíte zvoleného aktivátora. 
10.2 Indikátor maximálnej rýchlosti
Toto je kontrolka, ktorá ukazuje nastavenie maximálnej 
rýchlosti invalidného vozíka. 
Táto kontrolka tiež ukazuje, či je rýchlosť invalidného 
vozíka obmedzená alebo či je ovládací systém uzamknutý, 
konzultujte časť č. 5.21. 
Existuje päť nastavení rýchlosti – krok č. 1, (1 LED), je 
najnižšia rýchlosť a krok č. 5. (5 LED), je najvyššia rýchlosť. 

10.3 Tlačidlo zvýšenia/zníženia rýchlosti
Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite maximálnu 
nastavenú rýchlosť.

10.4 Tlačidlo Mode (režim)
Tlačidlo Mode (režim) umožňuje užívateľovi pohybovať sa 
medzi dostupnými operačnými režimami ovládacieho systému. 
Dostupnosť režimov záleží na naprogramovaní a na rozsahu 
prístupných výstupných zariadení, ktoré sú pripojené k 
ovládaciemu systému. 
Ak ste v inom režime ako jazda alebo sedenie, LED diódy 
rýchlosti a aktivátora, (modul užívateľa), všetky sú vypnuté.

10.5 Indikátor ovládania 
Ukáže, čo ovláda užívateľ alebo sprievodca. Ak svieti červené 
svetlo invalidného vozíka, vozík ovláda vstupné zariadenie 
užívateľa. Ak svieti zelené svetlo sprievodcu, vozík ovláda 
Modul sprievodcu.

10.6 Spínač ovládača 
Týmto sa presunie ovládanie jazdy invalidného vozíka medzi 
vstupným zariadením užívateľa a modulom sprievodcu.

REŽIM
Tlačidlo Mode (režim)

Max. Tlačidlo rýchlosti/profilu

Max. Indikátor rýchlosti/profilu

Spínač ovládača

Indikátor ovládania

Riadiaca páka

Obr. 10.0
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11.0 Opatrenia pri použití

UPOZORNENIE:

V prípade, že sa invalidný vozík pohne neočakávaným 
spôsobom, UVOĽNITE RIADIACU PÁKU. Toto za každých 
okolností invalidný vozík zastaví.

11.1 VÝSTRAHY:

• Pri jazde na invalidnom vozíku nepresahujte obmedzenia, 
ktoré sú uvedené v používateľskej príručke, ako je napríklad 
prekonávanie veľkých svahov, obrubníkov a pod.

• Na invalidnom vozíku nejazdite po miestach alebo povrchoch, 
kde by vás mohla ohroziť strata priľnavosti kolies, napríklad na 
mokrých trávnatých svahoch.

• Na invalidnom vozíku nejazdite, ak viete, že sa vyžaduje 
oprava riadiaceho systému, alebo iných dôležitých súčiastok 
vozíka.

• Aj keď bol R-net ovládací systém navrhnutý, aby bol 
maximálne spoľahlivý a každá jednotka bola počas výroby 
dôsledne preskúšaná, možnosť poruchy systému stále 
existuje (aj keď je to len veľmi malá pravdepodobnosť). Za 
istých okolností pri poruche systému, ovládací systém musí 
(z bezpečnostných dôvodov) okamžite zastaviť vozík. Ak 
je možné, že by ste mohli na základe prudkého zabrzdenia 
vypadnúť z vozíka, je nevyhnutné, aby ste vždy počas 
prevádzky vozíka mali zapnutý bezpečnostný pás, ktorý 
bol dodaný spolu s invalidným vozíkom. Sunrise Medical 
neakceptuje žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli 
vyskytnúť na základe neočakávaného zastavenie invalidného 
vozíka, alebo ktoré by mohli vzniknúť na základe nesprávneho 
použitia ovládacieho systému invalidného vozíka.

• Neobsluhujte ovládací systém, ak sa invalidný vozík chová 
nepredvídateľne, alebo ukazuje nenormálne známky 
prehriatia, iskier alebo dymu. Ovládací systém hneď vypnite 
a situáciu prekonzultujte so svojím servisným zástupcom. 
Sunrise Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za straty, 
ktoré by sa mohli vyskytnúť na základe nedodržanie tejto 
podmienky. 

• Elektronické prístroje môžu byť ovplyvnené Electro 
Magnetic Interference (EMI) (elektro-magnetickým rušením). 
Takéto rušenie môže pochádzať z rádiových staníc, 
televíznych staníc, iných rádio vysielačov a mobilných 
telefónov. Ak sa vozík správa zvláštne na základe EMI, 
okamžite vypnite ovládací systém a konzultujte to s vašim 
servisným zástupcom. Sunrise Medical neakceptuje žiadnu 
zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na 
základe nedodržanie tejto podmienky.

• Užívateľ invalidného vozíka musí súhlasiť so všetkými 
bezpečnostnými upozorneniami. Sunrise Medical neakceptuje 
žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na 
základe nedodržanie tejto podmienky.

  Tento invalidný vozík spĺňa príslušné vnútroštátne a 
medzinárodné právne predpisy pre elektromagnetickú 
kompatibilitu. Viac podrobným inštrukcií a rád o 
konformite s EMC a EMI nájdete v príručke vlastníka/
operačnom manuály.

10.7 Starostlivosť

1. Vyhnite sa nárazom vášho ovládacieho systému, najmä 
riadiacej páky.

2. Pri preprave vášho invalidného vozíka sa uistite, že je 
ovládací systém dobre chránený. 

3. Na predĺženie života ovládacieho systému len minimálne 
ho vystavujte extrémnym podmienkam. Ak sa do vášho 
ovládacieho systému dostane jedlo alebo nápoj, čo najskôr 
ho vyčistite. 

4. Použite vlhkú handru a prostriedok na umývanie zmiešaný z 
vodou. Nikdy nepoužívajte abrazívne čističe alebo čističe na 
báze alkoholu.

10.8 Denné kontroly 
Riadiaca páka: 
Pri vypnutom ovládacom systéme skontrolujte, či riadiaca páka 
nie je ohnutá, alebo poškodená a či sa vracia do stredovej 
polohy, keď ňou pohnete a potom ju uvoľníte. Ak sa vyskytol 
problém invalidný vozík nepoužívajte a kontaktujte vášho 
servisného zástupcu.

10.9 Týždenné kontroly
Elektrické brzdy: 
Tento test by sa mal vykonávať na rovnej podložke s voľným 
priestorom okolo vozíka aspoň jeden meter.
Zapnite ovládací systém.
Skontrolujte, či po jednej sekunde kontrolka akumulátorov 
zostala zapnutá, alebo pomaly bliká.
Pomaly pohnite riadiacou pákou smerom dopredu, až kým 
budete počuť, že elektrické brzdy pracujú. Vozík sa môže 
začať pohybovať. 
Riadiacu páku okamžite uvoľnite. V priebehu niekoľkých 
sekúnd musíte počuť činnosť každej elektrickej brzdy.
Zopakujte tento test ešte trikrát, pričom budete riadiacu páku 
posúvať postupne smerom dozadu, doľava a doprava.

Svetlá a ovládače:
Ak je váš invalidný vozík vybavený svetlami, potočte smerovky 
alebo aktivátor nastavenia sedadla, skontrolujte ich ovládanie.

Konektory:  
Skontrolujte, či sú všetky konektory bezpečné, správne 
zlícované a bez závad.

Káble:   
Skontrolujte stav všetkých káblov, či nie sú poškodené.

Chránič riadiacej páky:  
Skontrolujte tenký gumový chránič okolo koreňa riadiacej 
páky, či nie je poškodený alebo roztrhnutý. Skontrolujte to iba 
vizuálne, chránič neberte do ruky.

Zmontovanie:  
Uistite sa, že je ovládanie bezpečne pripevnené na invalidný 
vozík. Nepretiahnite žiadnu skrutku.
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11.2 Bezpečnostné kontroly
Elektronické obvody vo vašom ovládacom systéme boli 
navrhnuté, aby boli extrémne bezpečné a spoľahlivé. Palubný 
mikropočítač vykonáva bezpečnostné kontroly až stokrát za 
sekundu. Na doplnenie tohto bezpečnostného monitorovania 
by ste mali vykonať nasledujúce periodické kontroly.
Ak ovládací systém neprejde akoukoľvek z týchto kontrol, 
invalidný vozík nepoužívajte a kontaktujte vášho servisného 
zástupcu.

Denné kontroly

Riadiaca páka: 
Pri vypnutom ovládacom systéme skontrolujte, či riadiaca páka 
nie je ohnutá, alebo poškodená a či sa vracia do stredovej 
polohy, keď ňou pohnete, a potom ju uvoľnite. Ak sa vyskytne 
problém, nepokračujte s bezpečnostnými kontrolami, ale 
kontaktujte vášho servisného zástupcu.

Týždenné kontroly

Parkovacia brzda: 
Tento test by sa mal vykonávať na rovnej podložke s voľným a 
bezpečným priestorom okolo vozíka.

1. Zapnite ovládací systém. 
2. Skontrolujte, či po inicializácii zostal zapnutý indikátor stavu 

displeja a batérie a či indikátor stavu batérie zobrazuje   
primerané množstvo náboja.

3. Pomaly pohnite riadiacou pákou smerom dopredu, až kým 
budete počuť pracovať parkovacie brzdy. Vozík sa môže 
začať pohybovať.

4. Riadiacu páku okamžite uvoľnite. V priebehu niekoľkých 
sekúnd musíte počuť činnosť každej parkovacej brzdy.

5. Zopakujte tento test ešte trikrát, pričom budete riadiacu páku 
posúvať pomaly smerom dozadu, doľava a doprava.

Konektory: 
Uistite sa, že sú všetky konektory dobre zlicované.

Káble:  
Skontrolujte stav všetkých káblov a konektorov, či nie sú 
poškodené.

Chránič riadiacej páky: 
Skontrolujte tenký gumový chránič alebo sedlo okolo koreňa 
riadiacej páky, či nie sú poškodené alebo roztrhnuté.    
Skontrolujte to iba vizuálne, chránič neberte do ruky.
  
Zmontovanie:  
Uistite sa, že sú všetky komponenty ovládacieho systému 
bezpečne zmontované. Nepretiahnite žiadnu upevňovaciu 
skrutku.   

11.5 Oprava
Aby sa zaistila ďalej trvajúca spokojnosť s používaním 
prístroja, doporučujeme, aby váš servisný zástupca 
prekontroloval invalidný vozík a ovládací systém po období 
jedného roka od začatia používania vozíka. Kontaktujte vášho 
servisného zástupcu ohľadne podrobností o termíne do kedy 
má byť vykonaná inšpekcia.

PODROBNOSTI SERVISNÉHO 
ZÁSTUPCU A   KONTAKT-
NÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
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12.1 Úvod
Omni je univerzálne prepojenie špeciálnych ovládačov, ktoré 
prijíma signály od rôznych druhov špeciálnych vstupných 
zariadení, (SID’s (Špeciálne vstupné zariadenia)) a mení ich na 
pokyny, ktor sú kompatibilné s R-net ovládacím systémom. 

12.2 Ovládače a pripojenia
Nasledujúce diagramy zobrazujú Omni ovládania a spojenia, 
(Obr. 12.0, 12.1, 12.2). 

UPOZORNENIE:

Programovanie a diagnózu by mala previesť osoba 
zdravotného personálu s hlbšou znalosťou R-net 
elektronických kontrolných systémov. Nesprávne 
naprogramovanie by mohlo spôsobiť nebezpečné nastavenie 
vozíka pre užívateľa. Sunrise Medical neakceptuje žiadnu 
zodpovednosť za straty, ak je akékoľvek naprogramovanie 
kontrolného systému zmenené od pôvodných prednastavených 
hodnôt od výrobcu.

12.0 Uvedenie R-Net Omni

Obr. 12.0 Obr. 12.1

LCD 
obrazovka

Profil

Režim

Zap/Vyp Navigácia

+/-

Zásuvka nabíjačkyZástrčka užívateľa č. 1

Obr. 12.2

Zástrčka užívateľa č. 2 Zástrčka užívateľa č. 1

Port č. 1 - Typu - DPort č. 2 - Typu - D

Port pre prepínač ovládaný ústamiVonkajšia zástrčka vstupného spínača 
ZAP/VYP

Spojovacie káble

Vysielač

Prijímač
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Zásuvka nabíjačky

LCD obrazovka, (Obr. 12.0).
Farebná LCD obrazovka so zadným svetlom, ktorá zobrazí 
podrobnosti konfigurácie Omni a informácie o ovládaní. Viac 
podrobností o samotnom zobrazení je uvedených v časti LCD 
Screen Details (Podrobnosti o LCD obrazovke) a v celej tejto 
príručke. 

Tlačidlo ZAP/VYP, (Obr.12.0).
Tlačidle ZAP/VYP umožňuje celkové vypnutie elektroniky 
ovládacieho systému. Okrem tlačidla namontovaného na 
prednom panely Omni modulu, je možný externý vypínač, 
ktorý je ovládaný užívateľom, konzultujte časť External On/Off 
Switch Input (Vonkajší vstup vypínača ZAP/VYP).

Tlačidlo Mode (režim), (Obr. 12.0).
Tlačidlo Mode (režim) vám umožňuje zmenu medzi dostupnými 
režimami. 

Tlačidlo Profile (profil), (Obr. 12.0).
Tlačidlo Profile (profil) vám umožňuje zmenu medzi dostupnými 
profilmi jazdy. 

Tlačidlo navigácie, (Obr. 12.0).
Zoskupenie 4 navigačných tlačidiel umožní navigáciu 
obrazovkami funkcií. 

- / + Tlačidlá, (Obr. 12.0).
Tieto tlačidlá upravujú parametre zvýraznená. Ak naraz stlačíte 
obidve tlačidlá Omni spustí obrazovku menu s nastaveniami.

Zásuvka nabíjačky (Obr. 12.1).
Zásuvka s tromi kolíkmi sa môže použiť na nabíjanie 
akumulátorov a záleží na naprogramovaní systému, na 
zablokovanie invalidného vozíka. Podrobnosti o nabíjaní 
akumulátorov nájdete v kapitole č. 9.0 a v príručke vlastníka 
alebo v pokynoch pre užívateľa.

Spojovací konektor, (Obr. 12.0 - 12.1).
Tento konektor spája Omni s R-net systémom.

9-cestné konektory špeciálneho vstupného zariadenia 
typu D (SID) (obr 12.2).
Tieto poskytujú spojenie s analógovými alebo s digitálnymi 
SID (Špeciálne vstupné zariadenia). Jednoducho sa zistí, 
či je naištalovaný združený konektor; a poskytnutie nízko 
prúdového 12V zdroja. 

Zástrčky užívateľovho vypínača, (Obr. 12.2). 
Nachádzajú sa tu dve 3.5mm zástrčky, ktoré poskytujú 
prepojenie na užívateľove vypínače. Kompletné údaje o 
užívateľových vypínačoch sú uvedené v časti Connection 
of SID’s (Špeciálne vstupné zariadenia) (Pripojenie SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia)).
Ľahko sa zistí, či je nainštalovaná združená krabica zástrčky 
užívateľovho vypínača. 

Vonkajší vstup vypínača ZAP/VYP, (Obr. 12.2).
Zásuvka veľkosti 3.5mm, ktorá poskytuje prepojenie na tlačidlo 
ZAP/VYP ovládané užívateľom. Zapojenie je nepovinné a 
Omni bude normálne fungovať aj bez neho. 

Vstup prepínača ovládaného ústami, (Obr. 12.2).
Tento vstup prijme 3,5mm hadičku, ktorá je napojená na ústnu 
časť prepínača ovládaného ústami. 

Tlačidlá na priradenie
Funkcie väčšiny tlačidiel sa dajú zmeniť naprogramovaním. 
Zahŕňa to taktiež pridelenie funkcie iného tlačidla alebo 
použitie tlačidla ako skratku pre určitý pokyn, ako napríklad 
posunutie funkcie sedenia. Navyše, tlačidlu môže byť 
priradená druhá funkcia, ku ktorej budete mať prístup ak dlhšie 
stlačíte tlačidlo. 
Ak máte záujem o viac informácii o zmene funkcií tlačidla a o 
pridelení druhej funkcie, kontaktujte prosím vášho servisného 
zástupcu.
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13.1 Inštalácia SID (Špeciálne vstupné zariadenia) do 
elektrického vozíka

Vzhľadom na širokú škálu dostupných druhov SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia) a nekonečne meniace sa špecifikácie, 
nie je možné v tejto príručke poskytnúť presný zoznam SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia) klasifikácií. 
Vy, váš zdravotný personál a poskytovateľ invalidného vozíka, 
určíte presnú klasifikáciu zvoleného druhu SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia). Ďalšie podrobnosti o každom z SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia) sú uvedené v nasledujúcich 
častiach.
Okrem SID (Špeciálne vstupné zariadenia) funkcií ovládania 
elektrického vozíka, Onmi môže pripojiť voliteľný, užívateľom 
ovládaný ZAP/VYP vypínač. Funkcia tohto vypínača sa 
zhoduje s funkciou tlačidla ZAP/VYP na prednom panely 
Onmi. 

13.2 Pripojenie SID (Špeciálne vstupné zariadenia), 
(Obr. 13.0)

Na jedno použitie SID (Špeciálne vstupné zariadenia), vždy 
pripojte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) do Portu č. 1. 

Port č. 1 sa skladá z:

3,5mm zástrčky pre užívateľov vypínač.

9-smerový vstupný konektor s TRACE štandardnou schémou. 

Vstup prepínača ovládaného ústami. 

Uistite sa, všetky SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
konektory do Omni sú dobre zladené. 

Obr. 13.0

13.3 Užívateľov vypínač
Pre úplne bezpečný systém bol nainštalovaný normálne 
zatvorený užívateľov vypínač. Tým sa zabezpečí, že ak sa 
prepínač náhodne odpojí, elektrický vozík sa v predvolenom 
stave zastaví.
Ako vyšší stupeň bezpečnosti, Omni vie zistiť či je zástrčka 
vypínača užívateľa správne umiestnená. Ak sa zistí, že zástrčka 
nie je bezpečná, zabráni sa jazde. 

UPOZORNENIE:

• Sunrise Medical doporučuje podľa možnosti použiť normálne 
zavretého vypínača. Ak sa nepoužíva vypínač, ktorý sa dá 
bežne otvoriť, zodpovednosť na základe tohto rozhodnutia leží 
na zdravotnom personáli. Sunrise Medical nebude akceptovať 
zodpovednosť za žiadne straty, ktoré budú výsledkom použitia 
nie normálne zatvoreného užívateľovho vypínača.

• Keďže odpojený užívateľov vypínač znamená, že neexistuje 
žiadna núdzová funkcia na zastavenie, Sunrise Medical 
doporučuje, aby bolo zistenie vypínača stále nastavené na On 
(zapnuté). Sunrise Medical nebude akceptovať zodpovednosť 
za žiadne straty, ktoré budú výsledkom iných nastavení tohto 
parametra.

13.4 Konektor typu- D
Skontrolujte, že je konektor správne zasunutý a ak sú prítomné 
poistné skrutky, uistite sa, že sú plne dotiahnuté. 
Niektoré SID (Špeciálne vstupné zariadenia) budú mať 
nainštalované “detect link” (zistenie linky). Táto linka umožní 
Omni zistiť či bol konektor typu-D odpojený. 
Na zvýšenie bezpečnosti systému a na zjednodušenie diagnózy, 
sa doporučuje použiť túto funkciu ak má SID (Špeciálne vstupné 
zariadenia) takúto linku. Ak sa táto funkcia používa a Omni zistí, 
že bolo SID (Špeciálne vstupné zariadenia) odpojené, zobrazí 
sa obrazovka ako na Obr.13.1 nižšie. 

Obr. 13.1

OMNI
Odpojené
Rýchla jazda

13.5 Vstup prepínača ovládaného ústami
Uistite sa, že hadička prepínača ovládaného ústami má správnu 
hrúbku a je bezpečne prepojená. 

13.0 Špeciálne vstupné zariadenia, (SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia))
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13.6 Príklady druhov SID (Špeciálne vstupné 
zariadenia) použité s Omni

 
Omni je kompatibilné so šiestimi druhmi SID (Špeciálne vstupné 
zariadenia).

1. Riadiaca páka a užívateľov vypínač
2. Päť vypínač a užívateľov vypínač
3. Proporčný s tromi režimy a užívateľov vypínač
4. Vypínač s tromi režimy a užívateľov vypínač
5. Prepínač ovládaný ústami a užívateľov vypínač
6. Skener s jedným vypínačom

Užívateľov vypínač umožňuje zmenu profilov a režimov, funkciu 
núdzového zastavenia a uvedenie Omni do časového vypnutia. 
Väčšina druhov SID (Špeciálne vstupné zariadenia) sa dá 
použiť bez užívateľovho vypínača.

UPOZORNENIE:

Sunrise Medical doporučuje podľa možnosti použiť normálne 
zavretý vypínač užívateľa. Ak sa nepoužíva užívateľov vypínač, 
ktorý sa dá bežne otvoriť, zodpovednosť na základe tohto 
rozhodnutia leží na zdravotnom personáli. Sunrise Medical 
nebude akceptovať zodpovednosť za žiadne straty, ktoré budú 
výsledkom nepoužitia užívateľovho vypínača alebo použitím nie 
normálne zatvoreného užívateľovho vypínača.

13.7 Riadiaca páka a užívateľov vypínač, (Obr.13.2)
Typické použitie ovládania bradou, ovládania nohou alebo 
ťažké/ľahké ovládanie riadiacich pák.
Zariadenie sa skladá z PG Drives Technology (PG technológie 
ovládacích systémov) alebo z riadiacej páky druhu Flightlink 
napojenej na Omni pomocou 9-smerového konektora typu- D. 
Navyše, sa vyžaduje užívateľov vypínač a k Omni je pripojený 
3.5mm zásuvkou.

Obr. 13.2

13.8 Päť vypínačov a užívateľov vypínač, (Obr. 13.3)
Väčšinou sa používajú Tash Penta vypínače alebo Maxi 
tlačidlá alebo výrobky z ASL Switch-it.
Zariadenie sa skladá zo 4 smerových spínačov a jedného 
užívateľovho vypínača napojeného na Omni pomocou 
9-smerového konektora typu- D. Navyše, normálne 
zatvárajúci užívateľov vypínač by mal byť napojený na Omni 
pomocou 3,5mm zásuvky. Tento vypínač, aj keď funkčne 
identický vstupnému päť vypínaču na 9-smerovom konektore 
typu- D, by mal poskytnúť maximálne bezpečný systém 
núdzového zastavenia.

13.9  Proporčný s tromi režimy a užívateľov vypínač, 
(Obr. 13.4)

Väčšinou sa používajú mechanizmy ovládania hlavou, 
vybavené riadiacou pákou.
Zariadenie sa skladá z PG Drives Technology (PG 
technológie ovládacích systémov) alebo z riadiacej páky 
druhu Flightlink napojenej na Omni pomocou 9-smerového 
konektora typu- D. Navyše, sa vyžaduje užívateľov vypínač a 
k Omni je pripojený 3.5mm zásuvkou. 

Obr. 13.3

Obr. 13.4
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13.10 Vypínač s tromi režimy a užívateľov vypínač, 
(Obr. 13.6)

Väčšinou sa používajú systémy ovládania hlavou. 
Zariadenie sa skladá z troch smerových spínačov a 
užívateľovho vypínača napojeného na Omni pomocou 
9-smerového konektora typu- D. Navyše, normálne 
zatvárajúci užívateľov vypínač by mal byť napojený na Omni 
pomocou 3,5mm zásuvky. Tento vypínač, aj keď funkčne 
identický vstupnému vypínaču na 9-smerovom konektore 
typu- D, by mal poskytnúť maximálne bezpečný systém 
núdzového zastavenia.

13.11 Prepínač ovládaný ústami a užívateľov 
vypínač, (Obr. 13.6)

Prepínač ovládaný ústami je napojený na Omni pomocou 
pneumatického zariadenia. Navyše, užívateľov vypínač by 
mal byť napojený na Omni pomocou 3,5mm zástrčky. Tento 
vypínač by mal poskytnúť maximálne bezpečný systém 
núdzového zastavenia.

Obr. 13.5

Obr. 13.6

13.12 Ciachovanie prepínača ovládaného ústami, 
(Obr. 13.7) 

Ak je nainštalovaný nový SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
prepínača ovládaného ústami, alebo je potrebná opätovné 
ciachovanie, potom váš zdravotný personál alebo váš servisný 
zástupca vykoná nasledujúci proces ciachovania, aby zladil 
vaše Omni s vašimi ovládacími schopnosťami.
Mala by sa objaviť obrazovka aká je zobrazená nižšie, (Obr. 
13.7).

Jemné ťahanie
Najprv bude zvýraznená Jemné ťahanie. Teraz musíte vykonať 
sériu jemných ťahov. Po každom potiahnutí bude na obrazovke 
zobrazený aktuálny výsledok tlaku vo forme čiary z rozsahom 
od 0 - 100. Opakované ťahanie vytvorí ‘množinu‘ hodnôt. 
Možno bude lepšie ak sa počas tohto procesu nebudete 
pozerať na obrazovku. Týmto sa vyhnete ‘nesprávnym’ 
hodnotám, pri ktorých sa snažíte dosiahnuť vopred získané 
hodnoty. Keď budete spokojný a budete môcť vyprodukovať 
rovnomernú hodnotu jemného ťahania v tejto množine, váš 
zdravotný personál alebo váš servisný zástupca uloží rozsah a 
pokračujte uvedením Silného ťahania do bloku. 

Obr. 13.7

Ťahanie
Jemné Silné Jemné Silné

Fúkanie

Mŕtva zóna

Silné ťahanie
Teraz musíte vytvoriť sériu silných ťahaní, aby ste vytvorili 
novú množinu silných ťahaní. Ideálne by sa mali vyskytnúť 
dostatočne veľké rozdiely medzi hodnotami jemného ťahania 
a silného ťahania. Na pomoc rozlíšenia Omni medzi týmito 
tlakmi by mal váš zdravotný personál alebo servisný zástupca 
posunúť Threshold Marker (označenie hranice), (zobrazené 
na Obr. 13.8 na opačnej strane), smerom do stredu medzery 
medzi najsilnejším jemným príkazom a najslabším silným 
príkazom. Po nastavení vhodnej hranice, váš zdravotný 
personál alebo servisný zástupca uloží tento rozsah dá jemné 
fúkanie do bloku. 
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Obr. 13.8

Ťahanie
Jemné Jemné Silné

Fúkanie

Hranica
Označenie

Jemné a silné fúkanie
Teraz zopakujte sériu pokynov pre obidva, jemné a silné 
fúkanie, vrátane nastavenia hranice. Po vykonaní ciachovania, 
váš zdravotný personál alebo váš servisný zástupca uloží vaše 
nastavenia.
Všimnite si prosím, aby bolo ciachovanie úspešné, všetky 
hodnoty musia byť vyššie ako nastavenie mŕtvej zóny. 
13.13 Skener s jedným vypínačom
Jeden užívateľov vypínač je napojený na Omni pomocou jednej 
z 3,5mm zástrčiek.
Ak je Omni nakonfigurované, aby bolo ovládané SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia) podobným skeneru s jedným 
vypínačom, skenovanie bude naprogramované, aby bolo 
vyhovujúce. O naprogramovaní tohto parametra sa poraďte 
s vašim zdravotným personálom alebo s vašim servisným 
zástupcom.

13.14 Užívateľov vypínač
Okrem použitia skenera, užívateľov vypínač má nasledujúce 
funkcie.
Krátka operácia, ktorá prebehne mimo jazdy zvolí iné funkcie 
invalidného vozíka. Pozrite časť 13.15.
Krátke použitie počas jazdy alebo počas nastavenia sedadla 
celkovo zastaví pohyb, t.j. funkcia núdzového zastavenia. 
Dlhá operácia, ktorá prebehne mimo jazdy, Omni časovo 
vypne. Na zobudenie Omni musíte krátko použiť vypínač 
užívateľa. 
Doba dlhej operácie je prednastavená na 1 sekundu, ale dá sa 
naprogramovať od 0,5 do 5.0 sekúnd. O naprogramovaní tohto 
parametra sa poraďte s vašim zdravotným personálom alebo s 
vašim servisným zástupcom.

13.15 Prístup k funkciám invalidného vozíka
Omni sa dá naprogramovať, aby malo prístup ku všetkých 
dostupným funkciám invalidného vozíka, a to dvomi spôsobmi 
– pomocou menu alebo pomocou sériovo.  Váš Omni ovládač 
ja naprogramovaný na “Menu” od výrobcu. Spôsob menu 
je, keď sa na obrazovke zobrazí menu užívateľa pri aktivácii 
užívateľovho vypínača v režime jazdy, zobrazené na Obr. 13.9. 
SID (Špeciálne vstupné zariadenia) príkazy smerov sa potom 
používajú na navigáciu v menu na voľbu funkcií. 
Ak by ste chceli túto funkciu zmeniť na “Sequence” (séria), 
poraďte sa prosím s vašim zdravotným personálom alebo s 
vašich servisným zástupcom.
Sériový spôsob je keď následné aktivovanie užívateľovho 
vypínača postupne dosiahne prístup ku všetkým funkciám 
invalidného vozíka.

UPOZORNENIE:

Nedoporučuje sa naprogramovať možnosť menu, ‘speed 
adjust’ (úprava rýchlosti) alebo ‘profile select’ (voľba profilu) ak 
je použitý sériový spôsob použitý spolu s skenovaním. Poraďte 
sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim servisným 
zástupcom.

Sedadlá         >
Jazda            > 
Profil          < 2  >
Časové vypnutie   >
Bluethoothová myš      >

Obr. 13.9

13.16 Zobrazenie pozadia Obr. 13.10
Farba pozadia obrazovky Omni môže byť zmenená 
programovaním. Poraďte sa s vašim zdravotným personálom 
alebo s vašim servisným zástupcom.

Sedadlá          >
Jazda            > 
Profil          < 2  >
Časové vypnutie   >
Bluethoothová myš      >

Obr. 13.10
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14.1 Omni charakteristika jazdy
Omni bolo naprogramované, aby vyhovovalo SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia) a výkon jazdy elektrického vozíka bol 
naprogramovaný, aby vyhovoval vašim potrebám. Rýchlosti, 
zrýchlenie a brzdenie elektrického vozíka sa dajú prispôsobiť, 
aby spĺňali presné požiadavky. Poraďte sa s vašim zdravotným 
personálom alebo s vašim servisným zástupcom.
Pred skúšobnou jazdou sa uistite, že máte dostatočne miesta 
na jazdu invalidným vozíkom a že viete invalidný vozík rýchlo 
zastaviť.
Najprv, konzultujte inštrukcie o použití pre druh SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia), ktorý je použitý. Uistite sa, že rozumiete 
každému z SID (Špeciálne vstupné zariadenia) pokynov. 
Doporučuje sa spočiatku zvoliť najnižšie nastavenú rýchlosť 
a doprajte si čas na zoznámenie sa z ovládaním predtým ako 
zrýchlite. 
Omni obsahuje taktiež funkciu vyskúšania, pričom ktorýkoľvek 
z pokynov SID (Špeciálne vstupné zariadenia) týkajúci sa 
smerov môže byť zablokovaný. Napríklad, pokyny doprava a 
doľava sa môžu zablokovať, aby vám umožnili zoznámiť sa s 
jazdou vpred. Poraďte sa s
vašim zdravotným personálom alebo servisným zástupcom, 
aby ste sa uistili, že tieto hodnoty sú pohodlné a bezpečné. 

UPOZORNENIE:
 
Sunrise Medical nebude akceptovať zodpovednosť za žiadne 
straty, ktoré budú výsledkom nevhodných hodnôt.

14.2 Všeobecné princípy ovládania
Po zapnutí alebo po prebudení Omni sa zjaví obrazovka ako 
na Obr. 14.0. Zapnúť môžete pomocou tlačidla ZAP/VYP na 
prednom panely alebo pomocou vypínača napojeného do 
vonkajšej zástrčky spínača ZAP/VYP; pričom prebudenie je 
pomocou užívateľovho vypínača. 

Jazda v interiéry

Obr. 14.0

Toto je typická obrazovka. Záleží na druhu SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia), na naprogramovaní alebo na konfigurácii 
systému a stave, môžu sa vyskytnúť ďalšie ikony. 
Teraz môžete použiť invalidný vozík s SID (Špeciálne vstupné 
zariadenia). Počas jazdy bude rýchlosť invalidného vozíka 
zobrazená na číselnom displeji a na grafickom displeji. 

14.3 Menu užívateľa
So spôsobom ovládania pomocou menu, použitie užívateľovho 
vypínača spustí menu užívateľa. Nižšie je zobrazené typické 
menu užívateľa, (Obr. 14.1). 

Sedadlá         >
Jazda            > 
Profil          < 2  >
Časové vypnutie   >
Bluethoothová myš     >

Obr. 14.1

SID (Špeciálne vstupné zariadenia) pokyny Forward 
(dopredu) a Reverse (dozadu) zmenia riadok v menu, ktorý 
je zvýraznená. Taktiež sa dá naprogramovať automatické 
skenovanie série, ktoré dá do bloku každý riadok za sebou. 
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom. 

Na pravej strane každého riadku bude buď > alebo číslo v < >, 
t.j. < 3 >
Znak > značí, že sa spustí príkaz pravého SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia), (alebo ovládanie užívateľovho vypínača 
pri použití SID (Špeciálne vstupné zariadenia) podobného 
skeneru s jedným vypínačom).
Znak <3> značí, že príkazy ľavého a pravého SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia) zmenia výber tejto funkcie, (alebo 
ovládanie užívateľovho vypínača pri použití SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia) podobného skeneru ).
Menu užívateľa ponúka nasledujúce funkcie.
Konzultujte prosím ďalšiu stranu, (Obr. 14.2).

14.0 Omni operačné princípy
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14.5 Ovládanie s SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
podobným spínaču, (Obr. 13.3)

Jazda je pomocou Forward (dopredu), Reverse (dozadu) SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia), spínačmi Left (doľava) a Right 
(doprava) a piaty spínač alebo užívateľov vypínač sa používa 
na prístup do menu užívateľa. 
Existuje niekoľko štandardných R-net programovacích 
charakteristík, ktoré môžu byť nápomocné pri používaní tohto 
druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia). Tieto obsahujú 
ovládanie riadiacej páky. Poraďte sa s vašim zdravotným 
personálom alebo s vašim servisným zástupcom. 

Štandardné ovládanie pohybu sedadla je pomocou tlačidiel 
Forward (dopredu) a Reverse (dozadu) a tlačidlá Left (doľava) a 
Right (doprava) zvolia na pohyb inú os sedenia. 
Konzultujte prosím kapitolu č. 4. časť č. 4.33

Ak je potrebné, Omni sa dá preprogramovať na ovládanie 
pohybu sedenia alternatívnym spôsobom. Poraďte sa s vašim 
zdravotným personálom alebo s vašim servisným zástupcom. 
Ak máte záujem o použitie spusteného ovládania použitím 
tohto druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia), konzultujte 
časť o Latched Operation (spustené ovládanie).

FUNKCIA OVLÁDANIE
Jazda* >       Vstúpi do režimu jazdy v momentálne zvolenom profile

x Profil x** >       Vstúpi do režimu jazdy v určenom profile
Profil <X>   Nastaví profil, ktorý bude použitý pri nasledujúcom uvedení do   

          režimu jazdy
Sedenie* >       Vstúpi do režimu sedenia

Sedenie* 2 >        Vstúpi do druhého režimu sedenia. Napríklad, ak sa vyžaduje 
prevádzka bez zaistenia a so zaistením.

Sedenie* <X>   Nastaví profil sedenia, ktorý sa použije pri nasledujúcom nastavení 
režimu sedenia

Nastavenie rýchlosti <X>   Nastaví maximálne nastavenia rýchlosti
Režim x do y* >       Zobrazuje dookola režimy x až y, napr. Počítačová myš, Environmentálne 

      atď. 
Časové vypnutie >       Uvedie Omni do režimu časového vypnutia

SVETLÁ >       Vstúpi do režimu ovládania svietenia         
Výstup >        Ukončí ponuku a prejde do režimu ovládania v aktuálne vybranom 

profile
Nastavenia >         Umožňuje prístup k používateľským nastaveniam, ako je podsvietenie, 

farba pozadia a nastavenie hodín
* Text bude odrážať nastavenie štandardného R-net parametra režimu         

názvu.
** Text bude odrážať nastavenie štandardného R-net parametra názvu 

profilu.
Obr. 14.2

14.4 Ovládanie s SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
podobným riadiacej páke (Obr. 13.2)

Jazda je pomocou SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
riadiacej páky a užívateľov vypínač sa používa na prístup do 
menu užívateľa. 
Existuje niekoľko štandardných R-net programovacích 
charakteristík, ktoré môžu byť nápomocné pri používaní tohto 
druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia). Tieto obsahujú 
pohyb riadiacej páky, smerovanie riadiacej páky a mŕtvu zóna 
riadiacej páky. Poraďte sa s vašim zdravotným personálom 
alebo s vašim servisným zástupcom. 

Štandardné ovládanie pohybu sedadla je pomocou príkazu 
Forward (dopredu) a Reverse (dozadu) a príkazy doľava a 
doprava zvolia na pohyb inú os sedenia. 
Konzultujte prosím kapitolu č. 4. časť č. 4.33

Ak je potrebné, Omni sa dá preprogramovať na ovládanie 
pohybu sedenia alternatívnym spôsobom. Poraďte sa s vašim 
zdravotným personálom alebo s vašim servisným zástupcom. 
Ak máte záujem o použitie spusteného ovládania použitím 
tohto druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia), konzultujte 
časť o Latched Operation (spustené ovládanie).
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14.6  Prevádzka s 3-osovými proporcionálnymi typmi 
prepínačov SID (hlavové polia), (obr. 13.5)

Tieto druhy SID (Špeciálne vstupné zariadenia) obsahujú 
pokyn Forward/Reverse (dopredu/dozadu), a príkazy Left 
(doľava) a Right (doprava), tak ako užívateľove vypínače*. 
Jazda je pomocou príkazov Forward/Reverse (dopredu/
dozadu), príkazmi Left (doľava) a Right (doprava)

* Záleží na inštalácii, tak ako na normálne zatvorenom 
užívateľovom vypínači, do hlavovej mriežky môže byť 
integrovaný užívateľov vypínač. Vypínač by bol pripojený do 
Omni pomocou piateho kolíka spínača na konektore typu-D.

Príkazy užívateľovho vypínača sa potom používajú na zmenu 
smeru jazdy a na prístup do menu užívateľa.
 
Omni sa dá naprogramovať tromi spôsobmi, aby poskytlo 
takúto činnosť.

14.6.1 Zmena dvojitým kliknutím
Jedno použitie užívateľovho vypínača prepne smer, pričom 
dvojité použitie užívateľovho vypínača spustí menu užívateľa 
alebo sériu iných funkcií. 
Tento spôsob sa zvolí nastavením parametra dopredu/dozadu 
automatické prepnutie na Off (vypnuté). 
Existuje naprogramovanie spojené s načasovaním dvojitého 
ovládania. 
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom. 
 

14.6.2 Zmena automatického prepnutia
Zmena smeru nastane ak použijete uvoľníte príkaz Forward/
Reverse (dopredu/dozadu). Ďalšie použitie pokynu Forward/
Reverse (dopredu/dozadu) spôsobí jazdu v novo zvolenom 
smere. 
Táto séria musí byť väčšinou ukončená v časovom limite, 
väčšinou 2 sekundy. Avšak, parameter, Fwd/Rev Auto Toggle 
Time (doba automatického prepnutia dopredu/dozadu), sa dá 
upraviť, aby udal iný časový limit. 
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom. 
Ak nebude séria ukončená v časovom limite, zvolený smer sa 
automaticky vráti do pôvodného stavu. 
Užívateľov vypínač sa používa na prístup do menu užívateľa.
Tento spôsob sa zvolí nastavením parametra dopredu/dozadu 
automatické prepnutie na On (zapnuté).
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom. 

14.6.3 Výmena vypínacieho prostriedku
Zmena smeru nastane v momente keď je použitý užívateľov 
vypínač, ak bol parameter Double Click (dvojité kliknutie) 
nastavený na 0. Ak bol užívateľov vypínač vypustený a bol 
zadaný príkaz Forward/Reverse (dopredu/dozadu), potom 
jazda sa začne v novo zvolenom smere. 
Ak užívateľov vypínač nebude uvoľnený, a bude stlačený 
počas doby nastavenej naprogramovateľným parametrom, 
Switch Medium (Výmena prostriedku), bude potom prerušené 
ako bežná operácia užívateľovho vypínača, t.j. objaví sa 
menu užívateľa. V tomto momente nebude existovať prepnutie 
smeru. 
Ako pri druhých dvoch metódach, ak je užívateľov 
vypínač stlačený po dobu dlhšiu ako čas nastavený 
naprogramovateľným parametrom, Switch Long (dlhé 
prepnutie), potom Omni prejde do časového vypnutia. 

14.6.4 Riadenie sedenia
Štandardné ovládanie pohybu sedadla je pomocou príkazu 
Forward/Reverse (dopredu/dozadu), a príkazy doľava a 
doprava zvolia na pohyb inú os sedenia. Smer pohybu so zvolí 
rovnakým spôsobom, akým meníte smer jazdy. Konzultujte 
prosím kapitolu č. 4. časť č. 4.33

Ako je to väčšinou požadované pri hlavových mriežkach, je 
možné naprogramovať Omni, aby pohyb sedadla ovládalo 
inými spôsobmi.
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom.

 

 
14.6.5 Súvisiace programovanie
Existuje niekoľko štandardných R-net programovacích 
charakteristík, ktoré môžu byť nápomocné pri používaní tohto 
druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia). Tieto obsahujú 
pohyb riadiacej páky, smerovanie riadiacej páky a mŕtvu zóna 
riadiacej páky. 
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom. 
Ak máte záujem o použitie spusteného ovládania použitím 
tohto druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia), konzultujte 
časť o Latched Operation (spustené ovládanie).

Omni sa dá nastaviť, aby a tieto funkcie dali riadiť počuteľne. 
Môže to byť nápomocné ak užívateľ nie vždy jasne vidí 
obrazovku Omni. Konzultujte časť Using the Omni by Sound 
(použitie Omni so zvukom) v rozšírenej časti tejto príručky.
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Používanie pri jazde je pomocou hadice pripojenej do Omni 
pneumatického zariadenia a užívateľov vypínač sa používa na 
prístup do menu užívateľa.
Pre tento druh SID (Špeciálne vstupné zariadenia) tak ako pre 
štandardný užívateľov vypínač, existuje voľba pneumatického 
užívateľovho vypínača.
Kontaktujte vášho servisného zástupcu.
Existujú štyri pokyny ťahania a fúkania, každý sa vzťahuje na 
smer jazdy. Tabuľka na Obr. 14.3. zobrazuje tento vzťah. 

Navyše, Omni sa dá naprogramovať, aby dve pneumatické 
ovládania, vytvorené v období určenom parametrom 
časového dvojitého kliknutia, napodobňovali krátke ovládanie 
užívateľovho vypínača v režime pohotovosti.
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom.

Pri použití tohto druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
môže byť užitočné štandardné R-net naprogramovanie 
parametra smeru riadiacej páky. 
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom.

Štandardné ovládanie pohybu sedadla je pomocou silných 
fúkaní alebo ťahaní a jemných fúkaní alebo ťahaní a zvolia na 
pohyb inú os sedenia.
Ak je potrebné, Omni sa dá preprogramovať na ovládanie 
pohybu sedenia alternatívnym spôsobom. 
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom.

Ak máte záujem o použitie spusteného ovládania použitím 
tohto druhu SID (Špeciálne vstupné zariadenia), konzultujte 
Latched Operation (spustené ovládanie).

Silné fúknutie Chod vpred
Silné ťahanie Chod vzad

Jemné ťahanie Doľava
Jemné fúknutie Doprava

14.7 Ovládanie s SID (Špeciálne vstupné zariadenia) podobným prepínaču ovládaného 
ústami, (Obr. 13.8)

Obr. 14.3
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14.8 Ovládanie s SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
podobným skeneru s jedným vypínačom

Všetky funkcie, vrátane jazdy, sa dajú dosiahnuť pomocou 
jedného vypínača pripojeného k zásuvke ‘User Switch’ 
(užívateľovho vypínača) Omni. Podrobnosti o inštalácii a 
pripojeniach, konzultujte časti 13.2, 13.3 a 13.13.

14.8.1 Jazda
Skenovanie v režime jazdy sa dá naprogramovať, aby 
vyhovovalo užívateľovi. Poraďte sa s vašim zdravotným 
personálom alebo s vašim servisným zástupcom. Keď je Omni 
zapnuté, zobrazí sa obrazovka ako na Obr. 14.4:
 
Onmi prejde nasledujúcimi ikonami:
Obr. 14.4 jazda dopredu.
Obr. 14.5 jazda vpravo.
Obr. 14.6 jazda dozadu.
Obr. 14.7 jazda doľava.
Obr. 14.8 REŽIM (Menu užívateľa) 

Spôsob použitia vozíka záleží na tom, či bol R-net systém 
konfigurovaný na ‘momentary’ (momentálne) alebo na ‘latched’ 
(spustené) ovládanie.

14.8.2 Funkčné ovládanie
Ak počas funkčného ovládania budete stále stláčať a držať 
užívateľov vypínač, zatiaľ čo je zobrazená jedna ikona ‘arrow’ 
(šípky), invalidný vozík pôjde daným smerom kým tlačidlo 
neuvoľníte. Ak je užívateľov vypínač stlačený keď sa objaví 
ikona ‘M’, Omni vstúpi do menu užívateľa.

14.8.3 Spustené ovládanie
V spustenom ovládaní, stlačenie užívateľovho vypínača počas 
toho čo je zobrazená jedna ikona ‘arrow’ (šípky), spôsobí, že 
invalidný vozík pôjde daným smerom počas dobu nastavenú 
programom, (Konzultujte s vašich zdravotným personálom 
alebo servisným zástupcom). 
Na zjednodušenie ovládania vozíka počas jazdy spustenej 
dopredu, zoskenovaná séria zobrazí:

Vpred, Doprava, Dozadu, Doľava, Dozadu, Doprava, Dozadu, 
Doľava, Dozadu, Doprava, Vpred.

Na výber nového smeru, ktorý je zobrazený stlačte užívateľov 
vypínač.

Ak je R-net systém nakonfigurovaný na spustené ovládanie 
dozadu tak ako vpred, séria skenovania sa zmení, keď sa 
jazda zmení na:

Vpred, Doprava, Dozadu, Doľava, Vpred, Doprava, Vpred, 
Doľava, Dozadu, Doprava, Vpred.

Na výber nového smeru, ktorý je zobrazený stlačte užívateľov 
vypínač.

Obr. 14.4

Obr. 14.5

Obr. 14.6

Obr. 14.7

Profil 5

Profil 5

Profil 5

Profil 5
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14.8.4 Riadenie sedenia
Do režimu sedenia môžete vstúpiť z User Menu (menu 
užívateľa) pomocou použitia užívateľovho vypínača, (Obr. 
14.9). Omni postupne zoskenuje každú dostupnú ‘axis’ (režim) 
aktivátora, (Obr. 14.10), a ukončí s možnosťou ‘Exit’ (vystúpiť), 
(Obr. 14.13), na návrat do Drive (jazda), User Menu (menu 
užívateľa) alebo na ďalšiu funkciu. Ak je vypínač užívateľa 
použitý, keď je zobrazená jedna z režimov aktivátora, začne sa 
nová séria skenovania. Omni prejde voľbami, ‘up’ (hore), (Obr. 
14.11), ‘down’ (dole), (Obr. 14.12), a ‘exit’ (vystúpiť), (Obr. 14.13). 
Každá možnosť môže byť zvolená použitím užívateľovým 
vypínačom. 
Skenovanie režimov aktivátorov je nastavené na približne 1 
sekundu a programovaním sa nedá zmeniť.

14.8.5 Súvisiace programovanie 
Omni sa dá nastaviť, aby a tieto funkcie dali riadiť počuteľne. 
Môže to byť nápomocné ak užívateľ nie vždy jasne vidí 
obrazovku Omni. 
Poraďte sa s vašim zdravotným personálom alebo s vašim 
servisným zástupcom. 

UPOZORNENIE:

Nedoporučuje sa naprogramovanie parametra Switch to 
Standby (prepnúť na režim pohotovosti) v R-net energetickom 
module pri použité SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
podobných skeneru s jedným vypínačom.

Obr. 14.8

Profil 5

Opierka chrbta
5

Jazda           >
Sedenie           > 
Profil            >
Časové vypnutie   >
Bluethoothová myš     >

Obr. 14.9

Obr. 14.10

Obr. 14.11

Obr. 14.12

Obr. 14.13
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14.9 Režim nastavenia rýchlosti
Zobrazí sa obrazovka Speed Adjust Mode (režim nastavenia 
rýchlosti) tak ako v Obr. 14.14. ak bol parameter ovládania 
užívateľom nastavený na Sequence (sériové), (Konzultujte časť 
č. 13.15). 
SID (Špeciálne vstupné zariadenia) pokyny doľava a doprava 
upravia nastavenie maximálnej rýchlosti. 
Užívateľovým Vypínačom prejdete do nasledujúceho 
dostupného vstupu v menu. 

UPOZORNENIE:

Nedoporučuje sa naprogramovať možnosť menu, ‘speed 
adjust’ (úprava rýchlosti) ak je použitý sériový spôsob spolu 
s SID (Špeciálne vstupné zariadenia) podobného skeneru 
s jedným vypínačom. Konzultujte s vašim zdravotným 
personálom alebo s vašim servisným zástupcom.

14.10 Režim ovládania svietenia
Keď ste v režime ovládania svietenia zobrazí sa obrazovka 
ako na Obr. 14.15. SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
pokyny dopredu a dozadu zvolia každú funkciu svietenia. SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia) pokyn doľava alebo doprava 
spustí túto funkciu, (Obr. 14.16). Ďalší SID (Špeciálne vstupné 
zariadenia) pokyn doľava alebo doprava túto funkciu vypne. 
 
Použitím užívateľovho vypínača alebo príkazu pravého SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia) počas toho čo je Exit (vystúpiť) 
zvýraznená, (Obr. 14.17), opustíte v menu užívateľa. 
Ak je ovládanie užívateľom nastavené na sériové, potom 
zvolenie možnosti Exit (vystúpiť) prejde na ďalší dostupný 
vstup v menu, (Konzultujte časť č. 13.15). 

14.11 Spustené ovládanie
Spustené ovládanie je dostupné v Omni alebo v štandardnom 
JSM.
V rámci štandardného programovania R-net sú relevantné 
parametre nasledovné: Zaistený pohon, zaistené aktuátory, 
zaistené časové oneskorenie a pípanie pri zaistení časového 
oneskorenia. Konzultujte s vašim zdravotným personálom 
alebo s vašim servisným zástupcom.
 

Obr. 14.14

Obr. 14.15

Obr. 14.16

Obr. 14.17

Nastavenie rýchlosti

5

Svetlá          <  >
Otočenie vľavo         <  > 
Otočenie vpravo  <  >
Výstrahy          <  >
Výstup           >

Svetlá           >
Otočenie vľavo        <  > 
Otočenie vpravo <  >
Výstrahy         <  >
Výstup         >

Svetlá          <  >
Otočenie vľavo         <  > 
Otočenie vpravo  <  >
Výstrahy          <  >
Výstup           >
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15.1 Podrobnosti o LCD obrazovke
Informácie v tejto časti sú dodatkom k informáciám, ktoré sa 
nachádzajú v kapitole č. 4. Konzultujte prosím kapitolu č. 4 a 
konzultujte ju spoločne spolu s touto časťou, aby ste získali 
kompletný popis všetkých grafík LCD obrazovky.

15.2 Vrchná lišta (Obr. 15.0)

15.3 Identifikátor portu (Obr. 15.1)
Omni bolo nakonfigurované, aby prijalo dva vstupné 
zariadenia, riadiace vstupné zariadenie bude identifikované 
buď: 
1 – Port 1    2 – Port 2

15.4 Spodná lišta (Obr. 15.2)
 
15.5 Ikona indikátora (Obr. 15.3)
Ikony indikátorov budú blikať, keď sú príslušné indikátory 
aktívne.
Ikony indikátora budú viditeľné iba ak je inteligentný sedací/
osvetľujúci modul pripojený do systému.

15.6 Ikona výstrahy (Obr. 15.4)
Ikona Hazards (výstrahy) a ikony indikátorov budú blikať ak boli 
aktovované výstrahové svetlá na varovanie.
Ikona Hazards (výstrahy) bude viditeľná iba ak je inteligentný 
sedací/osvetľujúci modul pripojený do systému.

15.7 Ikona svetlá (Obr. 15.5)
Ikona Lights (svetlá) sa zapne, keď sú aktivované svetlá.
Ikona Light (svetlá) bude viditeľná iba ak je inteligentný sedací/
osvetľujúci modul pripojený do systému.

15.8 Priestor na hlavnej ploche (Obr. 15.6)

15.9 Zvolený indikátor smeru (Obr. 15.7)
Tieto sú zobrazené iba ak bolo Omni nakonfigurované používať 
proporčné SID (Špeciálne vstupné zariadenia) s tromi režimy. 
Konzultujte Operation with 3-axis Proportional and Switch type 
SID’s (Špeciálne vstupné zariadenia) (ovládanie proporčného 
SID s tromi režimy a SID vypínacím druhom (časť č. 13.9-
13.10).

15.0 Omni LCD Obrazovka

Obr. 15.0

Obr. 15.1

Obr. 15.2

Obr. 15.4

Obr. 15.3

Obr. 15.5

1

ZAPNUTÝVYPNUTÝ

VYPNUTÝ ZAPNUTÝ

ZAPNUTÝVYPNUTÝ

Obr. 15.6

Jazda v interiéry

CHOD VPRED CHOD VZAD

Obr. 15.7
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15.10 Priestory režimu 

15.11 Režim aktivátora (Obr. 15.8)
Zobrazuje časti vozíka, ktoré sú momentálne vybraté na 
pohyb, názov daný tomuto výberu a šípka, ktorá určuje smer, 
ktorým je možné sa pohnúť.

15.12 Environmentálny režim (Obr. 15.9)
Keď prejdete do environmentálneho režimu zobrazí sa 
nasledujúca obrazovka.
 

15.13 Režim PC (Obr. 15.10)
Keď prejdete do režimu PC (počítača) zobrazí sa nasledujúca 
obrazovka.
 

15.14 Nastavenie rýchlosti (Obr. 15.11)
Keď prejdete do režimu nastavenia rýchlosti zobrazí sa 
nasledujúca obrazovka.
 

 

Opierka chrbta
5Obr. 15.8

Obr. 15.9

Obr. 15.10

Obr. 15.11

Nastavenie rýchlosti

5

Prostredie

PC Myš

6

7
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15.15 Uzamknutie pákového ovládača (obr. 15.12 - 
15.15)

Zamknutie invalidného vozíka:

• Zahŕňa to buď sériu pohybov riadiacou pákou alebo ak je 
SID (Špeciálne vstupné zariadenia) zariadenie vypínacieho 
druhu, stlačenie tlačidla.

• Pri zapnutom ovládacom systéme, (Obr. 15.12) stlačte a 
držte tlačidlo ZAP/VYP na Omni alebo SID (Špeciálne 
vstupné zariadenia).

• Po jednej sekunde ovládací systém pípne a obrazovka bude 
prázdna, (Obr. 15.13). Teraz uvoľnite tlačidlo ZAP/VYP

• Nakloňte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) riadiacu páku 
dopredu alebo stláčajte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
vypínač dopredu, kým ovládací systém nepípne.

• Nakloňte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) riadiacu páku 
dozadu alebo stláčajte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
vypínač dozadu, kým ovládací systém nepípne.

• Uvoľnite riadiacu páku/tlačidlo, budete počuť dlhé pískanie.
• Invalidný vozík je teraz zamknutý.
• Pri nasledujúcom zapnutí ovládacieho systému sa zobrazí 

nasledujúca ikona, (Obr. 15.14).
• Ak je taktiež napojený LED dióda modulu riadiacej páky, LED 

diódy indikátora rýchlosti sa budú pohybovať zľava doprava. 

Odomknutie invalidného vozíka:

• Ovládací systém sa vypol, stlačte tlačidlo ZAP/VYP na Omni 
alebo SID (Špeciálne vstupné zariadenia). Zobrazí sa symbol 
“Locked “ (zablokované), (Obr. 15.14).

• Nakloňte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) riadiacu páku 
dopredu alebo stláčajte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
vypínač dopredu, kým ovládací systém nepípne.

• Nakloňte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) riadiacu páku 
dozadu alebo stláčajte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
vypínač dozadu, kým ovládací systém nepípne.

• Uvoľnite riadiacu páku/tlačidlo, zaznie dlhé pípnutie a 
obrazovka sa zapne, (Obr.15.15).

• Teraz je invalidný vozík odomknutý.  

UPOZORNENIE:

Ovládací systém sa nedá zablokovať použitím tohto sériového 
spôsobu ak je použitý SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
podobný skeneru s jedným vypínačom.

.

Obr. 15.15

Obr. 15.14

Obr. 15.13

Obr. 15.12

Jazda v interiéry

Jazda v interiéry
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15.16 Priestor na hlavnej ploche: Diagnóza (Obr. 
15.16)

Ak boli bezpečnostné obvody ovládacieho systému použité a 
ovládací systém zabránil pohybu invalidného vozíka, zobrazí sa 
plocha s diagnózou.
Týmto sa označuje skrat, t.j. R-net zistil niekde v elektrickom 
systéme invalidného vozíka problém.
Ak je chybou neaktívny modul, napríklad inteligentný sedací 
modul, ale so zvoleným profilom, v takom prípade bude ešte 
jazda možná. Avšak obrazovka diagnózy bude zobrazená 
prerušovane.

A.  15.17 Identifikovaný modul
Identifikuje, ktorý modul ovládacieho systému zaznamenal 
problém, ako napríklad:

• PM =  Napájací modul
• JSM = Modul pákového ovládača
• ISM = Inteligentný sedací/osvetľujúci modul
B. 15.18 Text jazdy
Text jazdy udá stručný popis druhu jazdy. 

C. 15.19 Kód jazdy
Kód so štyrmi číslicami, ktorý je zobrazený udá presnú jazdu, 
ktorá bola nahratá.

15.20 Proces diagnózy (Obr. 15.17)

Postupujte prosím na základe tohto procesu:

• Prečítajte si a všimnite si zobrazený text trasy, identifikovaný  
modul a kód trasy.

• Ovládací systém vypnite.
• Uistite sa, že všetky konektory na module    

a invalidnom vozíku sú pevne zapojené/zafixované.
• Skontrolujte stav akumulátora.
• Všimnite si popis textu jazdy.
• Znovu zapnite riadiaci systém a pokúste sa riadiť    

invalidný vozík. Ak bezpečnostné obvody stále pracujú,   
invalidný vozík vypnite a nepokúšajte sa ho nepoužívať.   
Kontaktujte vášho servisného zástupcu.

PM
Vybitý akumulátor

2C00

Obr. 15.17

PM
Vybitý 
akumulátor

2C00

Obr. 15.16

A

B

C
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16.0 Infračervené ovládanie Omni (IR)

Prijímač

Vysielač

Obr. 16.0

16.0 Infra červená kontrolka (IR)
Omni obsahuje infračervený vysielač a prijímač (obr. 
16.0), vďaka ktorému Omni dokáže replikovať bežne 
používané IR zariadenia, ako napríklad diaľkové 
ovládanie pre TV, DVD, káblové/satelitné alebo 
environmentálne ovládanie, ako je automatické otváranie 
dverí.
Keď je Omni s IR ovládaním pripojené do R-net systému, 
potom IR ovládanie môže byť z akéhokoľvek bežného 
modulu riadiacej páky (alebo iného vstupného zariadenia) 
alebo špeciálneho vstupného zariadenia, ktoré je 
napojené na Omni. 

16.1 Menu užívateľa
Prístup do režimu IR je bežným spôsobom voľby režimov, 
t.j. použitím tlačidla alebo príkazu Mode (režim v R-net 
systéme. 
IR režim bude dostupný iba ak boli v Omni nahraté 
IR kódy.  Existujú dva spôsoby ako v Omni nahrať 
IR kódy – ‘learning’ (naučením) kódov z telefónov 
alebo naprogramovaním z počítača na základe IR 
konfiguračného nástroja. O naprogramovaní tohto 
parametra sa poraďte s vašim zdravotným personálom 
alebo s vašim servisným zástupcom. 
Pri vstupe do režimu IR bude používateľovi predložený 
zoznam dostupných infračervených zariadení, obr. 16.1. 

UPOZORNENIE:

Keď je IR Omni vyslané zo Sunrise Medical, bude 
obsahovať prednastavené menu. Podľa potreby, sa 
môže IR nástroj použiť na konfiguráciu, na zmenu tohto 
prednastaveného menu.
O naprogramovaní tohto parametra sa poraďte s vašim 
zdravotným personálom alebo s vašim servisným 
zástupcom.

IR REŽIM
  TV1        >
  Kábel/Satelit      >
  DVD        >

Obr. 16.1

Obr. 16.2

IR REŽIM
  TV1        >
  Kábel/Satelit      >
  DVD        > 
 

IR REŽIM
  TV1        >
  Kábel/Satelit      >
  DVD        >
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Bodkovaná čiara je zobrazená iba ako poukázanie 
momentálnej pozície. Neobjaví sa na obrazovke.

Navigovanie režimu IR, použitím riadiacej páky je príklad 
vstupného zariadenia:

1. Reverzné odchýlenie pákového ovládača zobrazí 
zariadenie nachádzajúce sa pod tým, ktoré sa aktuálne 
ukáže (obr. 16.1).

2. Naklonením pákového ovládača dozadu sa zvýrazní 
zariadenie nachádzajúce sa pod tým, ktoré sa aktuálne 
zobrazuje (obr. 16.2).

3. Naklonením pákového ovládača doprava alebo 
doľava vstúpite do zvýraznenej „podponuky“ zariadenia, 
ktorá bude obsahovať všetky príkazy infračerveného 
zariadenia pre dané zariadenie (obr. 16.3).

4. Naklonením pákového ovládača dopredu sa zvýrazní 
text možnosti nad tým, ktoré sa momentálne zobrazuje 
(obr. 16.3).

5. Naklonením pákového ovládača dozadu sa zvýrazní 
zariadenie nachádzajúce sa pod tým, ktoré sa aktuálne 
zobrazuje (obr. 16.4).

6. Naklonením pákového ovládača doľava alebo doprava 
sa potom aktivuje zvýraznený príkaz IR (obr. 16.5). 

Pre každý prístroj existuje zoznam príslušných IR 
príkazov. Použime príklad s televízorom, príkazy ako: 
Môžu sa zobrazovať funkcie Zap./Vyp., Kanál nahor, 
Kanál nadol, Zvýšiť hlasitosť a Znížiť hlasitosť. Keď 
Omni vysiela vybraný príkaz, tento príkaz je zvýraznený 
červeným pozadím (obr. 16.5).

16.2 Prístup k menu nastavenia IR
Ako vojsť do nastavenie IR v Omni. 

1. Podržte klávesy + a - na Omni na spustenie ponuky 
Nastavenia (obr. 16.6). 

2. Použite štyri (4) navigačné klávesy na prednej 
obrazovke Omni. Klávesy Up/Down (hore/dole) vás 
posúvajú hore a dole po menu. Pomocou klávesov vľavo/
vpravo vyberte zvýraznenú možnosť (obr. 16.6).

Obr. 16.3

IR REŽIM
  Zap/Vyp         
  Pohyb nahor v kanáloch 
      
  Pohyb nadol v kanáloch

  Zvýšiť hlasitosť    

Obr. 16.4

Obr. 16.5

Obr. 18.6

IR REŽIM
  Zap/Vyp        
  Pohyb nahor v kanáloch   
  Pohyb nadol v kanáloch  
  Zvýšiť hlasitosť    

IR REŽIM
  Zap/Vyp         
  Pohyb nahor v kanáloch  
  Pohyb nadol v kanáloch 
  Zvýšiť hlasitosť    

Menu s 
nastaveniami

P o s ú v a n i e 
kolieskom na 

myši hore

P o s ú v a n i e 
kolieskom na 

myši doleVybrať
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16.3 Naučenie sa IR kódu
IR kódy môžu byť uložené alebo vymazané, ako je 
podrobne ukázané v nasledujúcej časti.
 
1. Vstúpte do IR Set Up Menu (Menu nastavenia IR), 
(časť č. 16.2).

2. Zvoľte prístroj. napr. TV, (Obr. 16.7).

3. Na obrazovke sa zobrazia príkazy pre zariadenie (obr. 
16.8). 

4. Zvoľte pokyn, ktorý má byť naučený. V tomto príklade, 
TV > Pohyb nahor v kanáloch, (Obr. 16.8). 

5. Keď je zvýraznený príkaz, pomocou pravého tlačidla 
na Omni vyberte možnosť Naučiť kód (obr. 16.9).

6. Namierte TV diaľkové ovládanie na prijímaciu LED 
diódu na Omni a dvakrát stlačte tlačidlo na prepnutie 
kanála nahor na diaľkovom ovládači k TV (obr. 16.10).

7. Značka začiarknutia indikuje úspešnú operáciu učenia 
(obr. 16.11 a 16.13).

8. Krížik označuje neúspešnú operáciu učenia, skúste to 
znova (obr. 16.12).
 

Obr. 16.11

Obr. 16.12

Obr. 16.7

Obr. 16.8

Obr. 16.9

IR REŽIM
  Zap/Vyp         

  Pohyb nahor v kanáloch   

  Pohyb nadol v kanáloch 
  Zvýšiť hlasitosť    

  Náučný kód  
  Zmazať kódy
  Výstup    

IR REŽIM
  TV1        >
  Kábel/Satelit      >
  DVD        > 
 

Obr. 16.10

  Náučný kód  
  D
  Výstup    

Obr. 16.13

  Náučný kód  
  D
  Výstup    
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9. Po prvom úspešnom načítaní kódu stlačte tlačidlo 
Zap./Vyp. na zapnutie a vypnutie Omni (obr. 16.14).

10. Vedľa úspešne naučeného kódu sa teraz bude 
zobrazovať zaškrtávacie políčko (obr. 16.15).

11. Postupujte s krokmi 4 až 8 pre pozostávajúce kódy 
pre daný prístroj. Na pozostatok kódov nie je potrebné 
zapnutie ani vypnutie.

UPOZORNENIE:

Ak zvolíte iný prístroj, po načítaní prvých kódov, zapnite 
a vypnite, potom bez prerušenia prúdu pokračujte s 
načítavaním kódov pre nový prístroj.

16.4 Aktivácia a zablokovanie IR kódov
IR kódy sa dajú zablokovať a aktivovať v IR Set Up menu 
(menu nastavenia IR). Ak je kód zablokovaný, neobjaví sa 
v menu užívateľa a nebude vysielať. 

1. Ak chcete zakázať kód IR, stlačte kláves – na prednom 
paneli Omni (obr. 16.17). 

2. Zakázané kódy IR sa zobrazujú so znakom X oproti 
zvýraznenému príkazu (obr. 16.18).

3. Ak chcete povoliť kód IR, stlačte kláves + na prednom 
paneli Omni (obr. 16.17). 

4. Povolené kódy IR sa zobrazujú so znakom zaškrtnutia 
oproti zvýraznenému príkazu (obr. 16.19).

Obr. 16.19

IR REŽIM
  Zap/Vyp         
  Pohyb nahor v kanaloch             
  Pohyb nadol v kanáloch  
  Zvýšiť hlasitosť    

√
√

√
√

Obr. 16.15

IR REŽIM
  Zap/Vyp         
  Pohyb nahor v kanáloch             
  Pohyb nadol v kanáloch  
  Zvýšiť hlasitosť    

√

Obr. 16.14

AKTIVOVAŤ

ZABLOKOVAŤ

Obr. 16.18

IR REŽIM
  Zap/Vyp         

  Pohyb nahor v kanáloch X
  Pohyb nadol v kanáloch 
  Zvýšiť hlasitosť    

√

√
√

Obr. 16.17
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16.5 Vymazanie IR kódov
Na vymazanie IR kódov pre konkrétny pokyn; 

1. Zvýraznite príslušný príkaz v ponuke zariadenia (obr. 
16.20). 

2. Stlačte pravé tlačidlo, (Obr. 16.21).

3. Vyberte možnosť Odstrániť kód (obr. 16.22). 

Na vymazanie všetkých IR kódov pre jeden prístroj;

1. V rámci „podponuky“ príslušného zariadenia vyberte 
možnosť Odstrániť všetky kódy (obr. 16.23).

 

UPOZORNENIE:

Na vymazanie všetkých naučených kódov pre konkrétny 
prístroj, na samotné vymazanie kódov musíte zapnúť 
Omni, (vypnite a potom zapnite).

Ak chcete odstrániť všetky kódy IR uložené v Omni, 
vyberte Odstrániť všetky kódy v ponuke Nastavenie IR 
(obr. 16.24).

 

UPOZORNENIE:

Ak zvolíte príkaz Delete All Codes (vymazať všetky kódy) 
na samotné vymazanie kódov musíte zapnúť R-net.

Obr. 16.22

  Náučný kód  
  Zmazať kódy
  Výstup    

Obr. 16.20

IR REŽIM
  Zap/Vyp         
  Pohyb nahor v kanáloch 
      
  Pohyb nadol v kanáloch 
 
  Zvýšiť hlasitosť    

Obr. 16.23

  Náučný kód  
  Zmazať všetky kódy
  Výstup 

Zap/Vyp   

VYMAZAŤ

Obr. 16.21

Obr. 16.24

  Zariadenie č. 2      >
  Zmazať všetky kódy
  Výstup 

  TV     >
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   Viac podrobným inštrukcií a rád o konformite s EMC a 
EMI nájdete v príručke vlastníka/operačnom manuály.

Užívateľ invalidného vozíka musí súhlasiť so všetkými 
bezpečnostnými upozorneniami. Sunrise Medical neakceptuje 
žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na 
základe nedodržanie tejto podmienky.

17.2 Bezpečnostné kontroly
Elektronické obvody vo vašom ovládacom systéme boli 
navrhnuté, aby boli extrémne bezpečné a spoľahlivé. Palubný 
mikropočítač vykonáva bezpečnostné kontroly až stokrát za 
sekundu. Na doplnenie tohto bezpečnostného monitorovania 
by ste mali vykonať nasledujúce periodické kontroly.
Ak ovládací systém neprejde akoukoľvek z týchto kontrol, 
invalidný vozík nepoužívajte a kontaktujte vášho servisného 
zástupcu.

17.3 Denné kontroly
Riadiaca páka: 
Pri vypnutom ovládacom systéme skontrolujte, či riadiaca páka 
nie je ohnutá, alebo poškodená a či sa vracia do stredovej 
polohy, keď ňou pohnete, a potom ju uvoľnite. Ak sa vyskytne 
problém, nepokračujte s bezpečnostnými kontrolami, ale 
kontaktujte vášho servisného zástupcu.

17.4 Týždenné kontroly
Parkovacia brzda: 
Tento test by sa mal vykonávať na rovnej podložke s voľným a 
bezpečným priestorom okolo vozíka.

1. Zapnite ovládací systém. 

2. Skontrolujte, či obrazovka/ kontrolka hladiny akumulátora 
zostane zapnutá po spustení a uistite sa, že kontrolka hladiny 
akumulátora zobrazuje primeranú hodnotu nabitia.

3. Mierne nakloňte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) riadiacu 
páku dopredu alebo stlačte SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
tlačidlo dopredu až kým nebudete počuť, že parkovacie brzdy 
pracujú. Vozík sa môže začať pohybovať.

4. Okamžite uvoľnite SID (Špeciálne vstupné zariadenia) 
riadiacu páku/tlačidlo. V priebehu niekoľkých sekúnd musíte 
počuť činnosť každej parkovacej brzdy.

5. Zopakujte tento test ešte trikrát, pričom budete SID 
(Špeciálne vstupné zariadenia) riadiacu páku posúvať pomaly 
smerom dozadu, doľava a doprava alebo stlačíte príslušné 
tlačidlá SID (Špeciálne vstupné zariadenia) smeru.

UPOZORNENIE:

Ak sú tieto testy vykonané v spustenej jazde, uvedomte si, že 
invalidný vozík sa pohne smerom za z signálom zvoleného 
vstupu. Musíte invalidný vozík zastaviť alebo ponechať 
dostatočne času, aby sa spustená jazda mohla bezpečne 
ukončiť.
Tento test neskúšajte v obmedzenom priestore ani na 
miestach, kde to nie je bezpečné.  

17.0 Opatrenia pri použití

UPOZORNENIE:

V prípade, ak sa invalidný vozík bude pohybovať 
neočakávaným spôsobom UVOĽNITE SID (Špeciálne vstupné 
zariadenia) RIADIACU PÁKU/TLAČIDLO alebo STLAČTE A 
PODRŽTE UŽÍVATEĽOV VYPÍNAČ. Toto za každých okolností 
invalidný vozík zastaví.
17.1 Výstrahy
Invalidný vozík nepoužívajte:

1. Okrem obmedzení uvedených vo vašej príručke užívateľa 
invalidného vozíka, napríklad na maximálne šikmých svahoch, 
na vysokých obrubníkoch, atď.

2. Na miestach alebo povrchoch, kde by strata kontaktu s 
vozovkou mohla byť nebezpečná, napríklad na mokrých 
svahoch.

3. Ak je vám známe, že ovládací systém alebo iné podstatné 
časti vyžadujú opravu.

UPOZORNENIE:

Aj keď bol R-net ovládací systém navrhnutý, aby bol maximálne 
spoľahlivý a každá jednotka bola počas výroby dôsledne 
preskúšaná, možnosť poruchy systému stále existuje (aj keď 
je to len veľmi malá pravdepodobnosť). Za istých okolností pri 
poruche systému, ovládací systém musí (z bezpečnostných 
dôvodov) okamžite zastaviť vozík. Ak je možné, že by ste 
mohli na základe prudkého zabrzdenia vypadnúť z vozíka, 
je nevyhnutné, aby ste vždy počas prevádzky vozíka 
mali zapnutý bezpečnostný pás, ktorý bol dodaný spolu s 
invalidným vozíkom. Sunrise Medical neakceptuje žiadnu 
zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na 
základe neočakávaného zastavenie invalidného vozíka, alebo 
ktoré by mohli vzniknúť na základe nesprávneho použitia 
ovládacieho systému invalidného vozíka.

UPOZORNENIE:

Neobsluhujte ovládací systém, ak sa invalidný vozík chová 
nepredvídateľne, alebo ukazuje nenormálne známky prehriatia, 
iskier alebo dymu. Ovládací systém hneď vypnite a situáciu 
prekonzultujte so svojím servisným zástupcom. Sunrise 
Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré by 
sa mohli vyskytnúť na základe nedodržanie tejto podmienky. 

UPOZORNENIE:

Elektronické prístroje môžu byť ovplyvnené Electro Magnetic 
Interference (EMI) (elektro-magnetickým rušením). Takéto 
rušenie môže pochádzať z rádiových staníc, televíznych staníc, 
iných rádio vysielačov a mobilných telefónov. Ak sa vozík 
správa zvláštne na základe EMI, okamžite vypnite ovládací 
systém a konzultujte to s vašim servisným zástupcom. Sunrise 
Medical neakceptuje žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré by 
sa mohli vyskytnúť na základe nedodržanie tejto podmienky.
Váš invalidný vozík spĺňa všetkými príslušné národné a 
medzinárodné EMC zákony. 
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Konektory: 
Uistite sa, že sú všetky konektory dobre zlicované.

Káble:
Skontrolujte stav všetkých káblov a konektorov, či nie sú 
poškodené.

SID (Špeciálne vstupné zariadenia) chránič 
riadiacej páky: 
Skontrolujte tenký gumový chránič alebo sedlo okolo koreňa 
riadiacej páky, či nie sú poškodené alebo roztrhnuté.    
Skontrolujte to iba vizuálne, chránič neberte do ruky.

SID (Špeciálne vstupné zariadenia) tlačidlá
Skontrolujte, či nie sú tlačidlá zašpinené jedlom ani nápojmi a 
či nie sú iným spôsobom poškodené.
  
Zmontovanie:  
Uistite sa, že sú všetky komponenty ovládacieho systému 
bezpečne zmontované. Nepretiahnite žiadnu upevňovaciu 
skrutku.

17.5 Oprava
Aby sa zaistila ďalej trvajúca spokojnosť s používaním 
prístroja, doporučujeme, aby váš servisný zástupca 
prekontroloval invalidný vozík a ovládací systém po období 
jedného roka od začatia používania vozíka. Kontaktujte vášho 
servisného zástupcu ohľadne podrobností o termíne do kedy 
má byť vykonaná inšpekcia.

SERVISNÉMU ZÁSTUPCOVI POSKYTNITE PODROBNOSTI A

KONTAKTNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
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18.0 R-Net modul

18.1 Úvod
Modul myši vám umožňuje ovládanie myši počítača pomocou 
R-net ovládacieho systému, buď pomocou riadiacej páky alebo 
pomocou vstupného zariadenia napojeného na R-net Omni

18.2 Ovládače
Predvolené ovládače boli naprogramované tak, aby fungovali 
s modulom pákového ovládača so svetelnými ovládačmi (obr. 
18.0). 

18.3 Pravidlá použitia
Modul myši má nasledujúce požiadavky a obmedzenia.
Rozsah použitia modulu myši je 10 m.
Modul myši je schopný si zapamätať identifikáciu až štyroch 
počítačov.
Modul myši a cieľový počítač zostanú prepojené, jedine ak 
budú v počítači odpojené.
Po úspešnom pripojení modulu myši s počítačom, si modul 
zapamätá identifikáciu počítača. Znamená to, že môžete vozík 
používať von v rozsahu 10 metrov, vypnúť ovládací systém 
alebo počítač a po návrate do rozsahu počítača, Bleuthootové 
spojenie sa automaticky obnoví.
Postup spárovania modulu myši s viacerými PC je popísaný v 
časti Párovanie v odseku 18.6 tejto príručky.

18.4 Napájací adaptér Bluetoothového prijímača
Aby mohol byť modul myši použitý s počítačom, budete musieť 
napojiť napájací adaptér Bluetoothového prijímača a inštalovať 
riadiace programy.
Sunrise Medical doporučuje použiť nasledujúce Bluetoothové 
napájacie adaptéry:

Trust BT-2400
Linksys USBBT100-UK
Belkin F8T012uk1 Version 1000

UPOZORNENIE:

Ak ste si objednali invalidný vozík s funkciou myši, potom 
by mal byť vás systém nainštalovaný a nastavený vašim 
zdravotným personálom alebo vašim servisným zástupcom, 
ktorí vám vysvetlia jeho používanie.
Ak by ste chcete pridať funkciu myši do invalidného vozíka, 
ktorý nebol konfigurovaný na túto funkciu, kontaktujte prosím 
váš zdravotný personál alebo vášho servisného zástupcu.

UPOZORNENIE:

Programovanie a diagnózu by mala previesť osoba 
zdravotného personálu s hlbšou znalosťou elektronických 
kontrolných systémov Sunrise Medical. Nesprávne 
naprogramovanie by mohlo spôsobiť nebezpečné nastavenie 
vozíka. Spoločnosť Sunrise Medical nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu v prípade zmeny 
naprogramovaných továrenských hodnôt riadiaceho systému. 

18.2.1 Iné ovládače, (Omni).
Na ovládanie PC myši sa môže použiť akékoľvek vstupné 
zariadenie a väčšina SID, ale bude potrebné naprogramovanie 
riadiaceho systému. 
Používanie R-net ovládacieho systému sa bude líšiť; záleží na 
tom aké vstupné zariadenia sú pripojené. 
Ak bol váš invalidný vozík naprogramovaný na použitie “Mouse 
Mode” (režimu myši), váš zdravotný personál alebo váš servisný 
zástupca vám mali túto voľbu predviesť.
Ak chcete pridať voľbu “Mouse Mode” (režim myši), alebo ak 
máte nejaké otázky, kontaktujte prosím váš zdravotný personál 
alebo vášho servisného zástupcu.

UPOZORNENIE:
 
Modul myši nepodporuje použitie skenera.

REŽIM PROFIL
Kliknutie na 
ľavé tlačidlo 

myši

Kliknutie 
na pravé 
tlačidlo 

myši

Posúvanie 
kolieskom 

na myši 
dole

Posúvanie 
kolieskom 

na myši hore

Pohyby myšouObr. 18.0



SL
O

VE
N

SK
Y

59R-Net  Rev.5.0

18.5 Integrácia systému 
Modul myši môže byť pripojený v ktoromkoľvek bode v R-net 
ovládacom systéme. Pozrite si 18.1 a 18.2.

Modul Bluethoothovej myši

Energetický modul

Modul pákového 
ovládača

Spojovací kábelSpojovací kábel

JSM SYSTÉM

OMNI SYSTÉM

Energetický modul

Spojovací kábelSpojovací kábel

Modul Bluethoothovej myši

Omni

Špeciálne 
vstupné 

zariadenie

Obr. 18.1

Obr. 18.2
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18.6 Pripájanie
Táto operácia bude vyžadovaná pri zmene vášho počítača 
alebo ak budete niekde potrebovať iný počítač. 
Pripájanie je výraz použitý na popis počiatočného nastavenia 
modulu myši a konkrétneho počítača.
Pripájanie sa skladá z vykonania série krokov v R-net 
ovládacom systéme a v počítači, ktorý budete používať. 
Konzultujte prosím nasledujúce časti.

UPOZORNENIE:

R-net modul myši by mal byť napojený iba na jeden počítač, 
ktorý je umiestnený v rozsahu 25 metrov. Ak dôjde k viacerým 
pripojeniam v rozsahu 25m, Sunrise Medical neakceptuje 
žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na 
základe efektívnosti R-net modulu myši.

18.7 Konfigurácia režimu myši
Režim myši musí byť v režime vyhľadávania. 
Postupujte prosím podľa nasledujúceho postupu:

1. Stláčajte tlačidlo „Režim“, kým sa nezobrazí obrazovka s PC 
(režim myši, obr. 18.3).

2. Pohnite vstupné zariadenie smerom dopredu a podržte 
pokiaľ nezaznie zvukový signál, približne 10 sekúnd. Potom 
uvoľnite, (Obr. 18.4 “A” alebo 18.5). 

3. Pohnite vstupné zariadenie smerom dozadu a podržte pokiaľ 
nezaznie zvukový signál, približne 10 sekúnd. Potom uvoľnite, 
Obr. 18.4”B” alebo 18.6. (Pri zmene pokynov môže zaznieť 
krátke pípnutie).

4. Režim myši je teraz v režime vyhľadávania a je pripravený 
na pripojenie do počítača.

UPOZORNENIE:

Spustenie vyhľadávania sa vyžaduje iba raz pri nastavení 
každého počítača.

Pokračujte prosím na ďalšej strane

Obr. 18.6

Obr. 18.5

Obr. 18.3

Bluetooth

Obr. 18.4

10 sek.

10 sek.

10 sek.

10 sek.

A B
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18.8 Pripojenie počítača
Počítač, ktorý používate musí mať Bluethoové pripojenie.

1. Vložte vaše Buetoothové zariadenia do počítača.

2. Malo by sa zobraziť nasledujúce okno (obr. 18.7). 

3. Kliknite na „Pridať“ (obr. 18.7).

4. Otvorí sa Sprievodca zariadením Bluetooth (obr. 18.8).

5. Začiarknite políčko s popisom „Moje zariadenie je nastavené 
a pripravené na  vyhľadávanie“ (obr. 18.8).

6. Keď je zvýraznená, kliknite “Next” (ďalšie), (Obr. 18.8).

7. PC bude vyhľadávať lokálne zariadenia Bluetooth (obr. 18.9).

8. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s lokálne pripojiteľnými 
zariadeniami Bluetooth (obr. 18.10).

9. Kliknite na tlačidlo „Modul myši Bluetooth R-net“ a potom 
kliknite na tlačidlo „Ďalej“ (obr. 18.10).

Obr. 18.7

Bluetoothové zariadenia

Zariadenia Možnosti COM Porty Hardvér

Pridať... Odstrániť Vlastnosti

OK Zrušiť Použiť

Obr. 18.8

Pridať sprievodcu Bluetoothového zariadenia

Vitajte v sprievodcovi pridať 
Bluetoothové zariadenie
Pred pokračovaním si prečítajte časť „Bluetooth“ v 
dokumentácii k zariadeniu. Potom nastavte zariadenie tak, aby 
ho počítač mohol nájsť:

• Zapnite ho
• Umožnite, aby sa dalo vyhľadať (viditeľné)
• Pomenujte ho (voliteľné)
• Stlačte tlačidlo na spodnej časti zariadenia (iba 

klávesnice a myši)

Moje zariadenie je nastavené a bude sa dať 
vyhľadať.

Pridajte iba Bluetoothové zariadenia, ktorým 
dôverujete.

ZrušiťĎalšie >< Späť
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Pridať sprievodcu Bluetoothového zariadenia

ZrušiťĎalšie >< Späť

Opätovné 
vyhľadávanie

Zvoľte Bluetoothové zariadenie, ktoré chcete pridať.

Ak nevidíte zariadenie, ktoré chcete pridať, uistite sa, že je 
zapnuté. Postupujte podľa inštrukcií nastavenia, ktoré ste obdržali 
spolu so zariadením a potom kliknite na Search Again (Opätovné 
vyhľadávanie).

Obr. 18.9

Pridať sprievodcu Bluetoothového zariadenia

Zvoľte Bluetoothové zariadenie, ktoré chcete pridať.

ZrušiťĎalšie >< Späť

R-net Bluetoothový modul myši 
Nové zariadenie

Opätovné 
vyhľadávanie

Ak nevidíte zariadenie, ktoré chcete pridať, uistite sa, že je 
zapnuté. Postupujte podľa inštrukcií nastavenia, ktoré ste obdržali 
spolu so zariadením a potom kliknite na Search Again (Opätovné 
vyhľadávanie).

Obr. 18.10
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Konzultujte prosím zoznam na ďalšej strane.

Pridať sprievodcu Bluetoothového zariadenia

ZrušiťĎalšie >< Späť

Musíte vložiť heslo do vášho zariadenia?

Vždy by ste mali používať prístupový kľúč, ak ho vaše zariadenie podporuje. 
Doporučujeme použiť heslo, ktoré obsahuje medzi 8 až 16 číslicami. Čím je heslo 
dlhšie, tým sa lepšie zabezpečíte.

Obr. 18.11

Odpoveď na túto otázku nájdete v časti “Bluetooth” v dokumentoch, ktoré ste obdržali spolu 
s týmto prístrojom. Ak sa v dokumentoch nachádza heslo, použite ho.  

Zvoľte za mňa heslo

Použiť heslo, ktoré sa nachádza v dokumentoch

Umožnite mi zvoliť vlastné heslo

Nepoužívať heslo

0000

Pridať sprievodcu Bluetoothového zariadenia

Windows mení heslá.

ZrušiťĎalšie >< Späť
Obr. 18.12

Keď sa od vás bude nižšie požadovať heslo, vložte to použitím vášho Bluetoothového 
zariadenia.

Ak máte záujem o viac informácií o používaní hesla, konzultujte dokumenty, ktoré ste 
obdržali spolu s týmto prístrojom.

Pripája sa...

Vložte teraz prosím heslo do vášho Bluetoothového zariadenia.

Heslo      0000

Inštalácia Bluetoothového zariadenia....
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Obr. 18.13

Pridať sprievodcu Bluetoothového zariadenia

Ukončuje pridanie sprievodcu 
Bluetoothového zariadenia
Bluetoothové zariadenie bolo úspešne pripojené k vášmu 
počítaču. Váš počítač môže komunikovať s vašim zariadením, 
keď sú blízko.

ZrušiťUkončiť< Späť

Ak chcete zavrieť sprievodcu, kliknite na Finish 
(ukončiť)

10. Kliknite na “Use the pass key found in documentation” 
(použiť heslo, ktoré sa nachádza v dokumentoch), 
(Obr. 18.11)

11. Zadajte prístupový kľúč „0000“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“ 
(obr. 18.11).

12.. PC sa spojí s modulom myši a vykoná prenos (obr. 18.12).

13. Keď je spojenie dokončené, zobrazí sa obrazovka Dokončiť 
(obr. 18.13).

14. Kliknite na “Finish” (ukončiť), (Obr. 18.13).

15. Zobrazí sa nasledujúce okno a rozsvieti sa modrá LED 
kontrolka na module Bluetooth (obr. 18.14).

16. Ak proces zlyhá, kliknite na tlačidlo „Modul myši Bluetooth 
R-net“ a na tlačidlo „Odstrániť“ (obr. 18.14). 
Znovu začnite proces od kroku č. 1.
18.9 Pripojenie viacerých počítačov
Keď ste v dosahu PC, ktorý požaduje nové pripojenie, 
postupujte podľa krokov 1 až 16, ako je popísané v odseku 
18.8.

UPOZORNENIE:

R-net modul myši by mal byť napojený iba na jeden počítač, 
ktorý je umiestnený v rozsahu 25 metrov. Ak dôjde k viacerým 
pripojeniam v rozsahu 25m, Sunrise Medical neakceptuje 
žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť na 
základe efektívnosti R-net modulu myši.

Bluetoothové zariadenia

Zariadenia Možnosti COM Porty Hardvér

Pridať...

OK Zrušiť Použiť

Periférne zariadenia (klávesnica, myš, riadiace 
páky)

R-net Bluetoothové modul myši
Heslo bolo aktivované
Pripojený

Odstrániť Vlastnosti

Obr. 18.14
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CJSM2
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19.0 Riadiaci systém R-net CJSM2
19.1 Úvod
Používanie R-net ovládacieho systému invalidného vozíka je jednoduché a veľmi zrozumiteľné. Ovládací systém obsahuje najnovšiu 
elektroniku, ktorá je výsledkom dlhoročných výskumov, aby vám poskytla jednoduché použitie a vysokú bezpečnosť. Spolu s 
elektronickým zariadením, správne používanie a operácia vozíka zaistia maximálnu spoľahlivosť.
Prečítajte si prosím pozorne túto kapitolu - pomôže vám udržať váš invalidný vozík bezpečný a spoľahlivý.

Obr. 19.1

A

K M

L

F

ED

B
C

H

G

J

I

Obr. 19.2
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19.2 Ovládacie prvky (obr. 19.1, obr. 19.2, obr. 19.3).
Modul pákového ovládača sa dodáva s ovládaním osvetlenia alebo bez neho. 
V obidvoch prípadoch sú ovládacie prvky spoločné. Tlačidlá so symbolmi osvetlenia sa však nachádzajú len pri verzii s ovládaním 
osvetlenia.

A. RIADIACA PÁKA
Primárnou funkciou pákového ovládača je ovládanie rýchlosti a smeru invalidného vozíka. Čím viac zatlačíte pákový ovládač 
smerom od stredovej polohy, tým rýchlejšie sa bude invalidný vozík posúvať. Keď uvoľníte pákový ovládač, automaticky sa aktivujú 
brzdy.

B. SPOJOVACÍ KÁBEL
Komunikačný kábel prenáša elektrické signály do a z napájacieho modulu.

C. ZÁSUVKA NABÍJAČKY
Táto zásuvka sa môže používať iba na nabíjanie alebo zablokovanie invalidného vozíka. Do tejto zásuvky nenapájajte žiadny druh 
programového kábla.
Táto zásuvka by sa nemala používať ako zdroj dodania energie žiadnemu inému zariadeniu. Pripojenie iných elektrických zariadení 
môže poškodiť riadiaci systém alebo ovplyvniť rádiové vysielacie zariadenie a výkon invalidného vozíka.

POZOR:
Ak do tejto zásuvky pripojíte akékoľvek iné zariadenie ako je nabíjačka batérií dodávaná s týmto invalidným vozíkom, alebo 
blokovací kľúč, záruka na riadiaci systém stratí platnosť.

D. TLAČIDLÁ NA OBRAZOVKE
Tieto tlačidlá ovládajú funkcie osvetlenia: 1. Nebezpečenstvá, 2. Svetlá, 3. Ľavý indikátor a 4. Pravá smerovka Funkcie jednotlivých 
tlačidiel sú znázornené ikonou zobrazenou na LCD displeji vedľa tlačidla, (Fig.19.3). Po stlačení tlačidla sa aktivuje a deaktivuje jeho 
funkcia. Keď je funkcia aktivovaná, v závislosti od funkcie sa na displeji rozsvieti, alebo bude blikať ikona.

POZNÁMKA:
Ak na invalidnom vozíku nie je namontovaný systém osvetlenia, tieto tlačidlá budú neaktívne.
Vo všetkých prípadoch sa po krátkom podržaní tlačidla v ľavom hornom rohu otvorí ponuka Nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v 
časti Ponuka Nastavenia.

2

MIMO PREVÁDZKY AKTIVOVANÉObr. 19.3

2 21 1

3 34 4

E. IR PRIJÍMAČ – SVETELNÝ SENZOR – DIAGNOSTICKÁ LED KONTROLKA LCD
IR prijímač umožňuje prijímať kódy a signály IR z externého zariadenia. Pozrite si časť Nastavenie a používanie IR. Snímač 
okolitého osvetlenia automaticky upravuje jas obrazovky. Pozrite si časť Ponuka Nastavenia. Diagnostická LED kontrolka LCD 
indikuje, že je riadiaci systém zapnutý v prípade zlyhania LCD obrazovky.

F. LCD OBRAZOVKA
Stav ovládacieho systému sa dá zistiť pozorovaním LCD obrazovky. Riadiaci systém je zapnutý, keď je podsvietená obrazovka. 
Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodné obrazovky.

G. TLAČIDLO ZAP./VYP. (ĽAVÁ LOPATKA)
Lopatkový spínač Zap./Vyp. sa ovláda naklonením ľavej lopatky dopredu.
Ovládajte lopatku Zap./Vyp. Na obrazovke prebehne proces inicializácie a potom sa zobrazí základná obrazovka (obr. 19.3).

• Skontrolujte, či je rýchlosť nastavená na hodnotu, ktorá vám vyhovuje.
• Hýbte riadiacou pákou, aby ste kontrolovali rýchlosť a smer invalidného vozíka.
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POZNÁMKA:
Ak stlačíte pákový ovládač pred, alebo tesne po zapnutí riadiaceho systému, na obrazovke bude blikať indikácia posunutého 
pákového ovládača (obr. 19.33). Ak sa chcete vrátiť do normálneho ovládania, riadiacu páku musíte uvoľniť a dať ju do strednej 
polohy. Ak riadiacu páku neuvoľníte do piatich sekúnd invalidný vozík sa nebude môcť pohnúť, aj v prípade ak riadiacu páku uvoľníte 
a opätovne ju použijete. Teraz sa na obrazovke zobrazí okno diagnózy. Tento stav môžete prepnúť ak vypnete a opätovne zapnete 
ovládací systém.

POZNÁMKA:
Ak po zapnutí invalidného vozíka nestlačíte pákový ovládač a zobrazí sa diagnostická obrazovka (obr. 19.35), tak systém R-net zistil 
problém v elektrickom systéme invalidného vozíka.

H. TLAČIDLO PROFIL – REŽIM (ĽAVÁ LOPATKA)
Lopatkový prepínač Profil/režim umožňuje používateľovi vybrať si z dostupných profilov pohonu a prevádzkových režimov riadiaceho 
systému. Sekvencia výberu prechádza cez jednotlivé dostupné profily a potom cez jednotlivé dostupné režimy.
V závislosti od spôsobu, akým bol naprogramovaný riadiaci systém, sa po vybraní nového profilu môže zobraziť prechodná 
obrazovka. Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodné obrazovky.
Dostupné profily a režimy závisia od toho, ako je naprogramovaný riadiaci systém a ktoré výstupné zariadenia sú pripojené. 
Lopatkový spínač Profil/režim sa ovláda naklonením ľavej lopatky dozadu.

I. ZVÝŠENIE RÝCHLOSTI (PRAVÁ LOPATKA)  
J. ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI (PRAVÁ LOPATKA)
Lopatka rýchlosti umožňuje upravovať nastavenia rýchlosti riadiaceho systému.
V závislosti od spôsobu, akým bol naprogramovaný riadiaci systém, sa pri ovládaní lopatky môže zobraziť prechodná obrazovka. 
Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodné obrazovky.
Predvolené ovládanie lopatky rýchlosti je prechodné, t. j. nastavenie rýchlosti sa zvyšuje pri lopatke naklonenej dopredu a znižuje pri 
lopatke naklonenej dozadu.
V jednotke je možné naprogramovať zmenu časovania a prevádzky lopatky rýchlosti, ako aj zmenu nepretržitej prevádzky.
t. j. podobným spôsobom ako v prípade otočného potenciometra (je tiež k dispozícii). 

K. EXTERNÝ KONEKTOR SPÍNAČA ZAP. – VYP.
Umožňuje používateľovi zapínať a vypínať riadiaci systém pomocou externého prepínača, ako je napr. tlačidlo Buddy.

POZOR:

Modul pákového ovládača spoločnosť dodáva s gumenými zátkami, ktoré musia byť vložené do zásuvky, ak nie je pripojené žiadne 
externé zariadenie.

L. VYSIELAČ
CJSM2 obsahuje infračervený vysielač a prijímač, vďaka ktorému dokáže CJSM2 replikovať bežne používané IR zariadenia, ako 
napríklad diaľkové ovládanie pre TV, DVD, káblové/satelitné alebo environmentálne ovládanie, ako je automatické otváranie dverí. 
Po správnom nastavení sa IR ovládanie môže používať pomocou pákového ovládača (alebo iného vstupného zariadenia), alebo 
pomocou špeciálneho vstupného zariadenia, ktoré je pripojené k systému.

M. VONKAJŠÍ SPÍNAČ PROFILU
Vďaka tomu môže používateľ používať funkciu lopatky profilu/režimu pomocou externého prepínača, ako je tlačidlo Buddy.
Ak je riadiaci systém nastavený na riadenie so zablokovaným pohonom, alebo zablokovaným aktuátorom, tak tento vstup bude slúžiť 
ako núdzový vypínač.
Alternatívne funkcie tohto vstupu sú k dispozícii prostredníctvom programovania, ako je popísané ďalej:
•  Prepínacia podložka na ovládanie viacerých sedadiel 
•  Prepínacia podložka na ovládanie funkcií Bluetooth. 
•  Na nastavenie prevádzky riadiaceho systému v prípade poruchy pripojeného prepínača alebo kábla, ktorý je pripojený do tohto 

vstupu.

POZOR:
Modul pákového ovládača spoločnosť dodáva s gumenými zátkami, ktoré musia byť vložené do zásuvky, ak nie je pripojené žiadne 
externé zariadenie.
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19.3 Tlačidlá (obr. 19.4).
Obr. 19.4

A B

C

A. Tlačidlo Režim umožňuje používateľovi prechádzať medzi dostupnými režimami riadiaceho systému. Počet dostupných režimov 
závisí od toho, ako je naprogramovaný riadiaci systém. Informácie o programovaní vám poskytne autorizovaný predajca značky 
Sunrise Medical.

B. Tlačidlo Profile (profil) umožňuje užívateľovi pohybovať sa medzi dostupnými profilmi ovládacieho systému. Počet dostupných 
profilov záleží na tom ako je ovládací systém naprogramovaný. V závislosti od spôsobu, akým bol naprogramovaný riadiaci 
systém, sa po stlačení tlačidla môže zobraziť prechodná obrazovka. Informácie o programovaní vám poskytne autorizovaný 
predajca značky Sunrise Medical.

C. Pri stlačení tohto tlačidla zaznie klaksón.

19.4 Podrobnosti o LCD obrazovke
Stav ovládacieho systému sa dá zistiť pozorovaním LCD obrazovky.
Obrazovka pre R-net CJSM2 má spoločné prvky, ktoré sa zobrazujú vždy a prvky, ktoré sa zobrazia len za určitých podmienok. 
Opakom je zobrazenie typickej obrazovky pre jazdu so svetlami a bez nich.
Obrazovka je rozdelená na štyri oblasti s informáciami: Indikátor batérie, informačný panel, hlavná oblasť a textový panel. Každá 
oblasť je jednotlivo podrobne popísaná v nasledujúcich odsekoch.

1

2

3

4

Obr. 19.5

1. Kontrolka hladiny akumulátorov
2. Informačný panel
3. Hlavná oblasť
4. Textový panel
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INDIKÁTOR HLADINY AKUMULÁTOROV (Obr. 19.6)
Zobrazuje dostupnú kapacitu batérie a môže sa používať na 
upozornenie používateľa na stav batérie:

• Stabilný: Znamená to, že je všetko v poriadku.
• Pomalé blikanie: Riadiaci systém funguje správne, ale mali 

by ste čo najskôr nabiť batériu.
• Stúpanie: Akumulátory invalidného vozíka sa práve nabíjajú. 

Invalidný vozík nebudete môcť používať, až kým nebude 
nabíjačka odpojená a vy ovládací systém nevypnete a znova 
nezapnete.

INFORMAČNÝ PANEL (obr. 19.7 – obr. 19.11)
Táto oblasť obsahuje informácie a výstražné symboly a tiež 
hodiny.

ZAOSTRENIE (obr. 19.7)
Ak riadiaci systém obsahuje viac ako jeden spôsob priameho 
ovládania, ako napríklad sekundárny modul pákového 
ovládača, alebo modul dvojitej obsluhy, tak sa symbol 
zaostrenia zobrazí na module, ktorý ovláda invalidný vozík.

IKONA SIGNÁLU BLUETOOTH (obr. 19.8)
Tento symbol sa zobrazí, ak je povolená funkcia Bluetooth. Ak 
je symbol biely, systém nie je spárovaný s externým zariadením 
Bluetooth. Ak je symbol modrý, systém je spárovaný s 
externým zariadením Bluetooth. Ak je systém v režime 
vyhľadávania, ikona bliká namodro.

TEPLOTA MOTORA (Obr. 19.9)
Tento symbol sa objaví, keď systém schválne znížil výkon 
motorov, aby ich ochránil pred poškodením teplom.

TEPLOTA OVLÁDACIEHO SYSTÉMU (Obr. 19.10)
Tento symbol sa objaví, keď systém schválne znížil svoj výkon, 
aby sa ochránil pred poškodením teplom.

HODINY (Obr. 19.11)
Zobrazí aktuálny čas v číselnej forme. Užívateľ môže nastaviť 
hodiny. 

Možnosti nastavenie sú:
• Viditeľnosť, či sú hodiny zobrazené na obrazovke.
• Formát zobrazenia, 12 alebo 24 hodín.
• Čas, užívateľ môže nastaviť čas.
Tieto nastavenia sa vykonávajú z Settings Menu (Menu s 
nastaveniami). Ďalšie informácie nájdete v časti Ponuka 
Nastavenia.

TEXTOVÝ PANEL (obr. 19.12)
V tejto oblasti obrazovky sa zobrazuje text týkajúci sa 
prevádzkového stavu riadiaceho systému. Príklady textových 
reťazcov sú: Názov profilu, Názov programu alebo Názov osí. 
Tieto textové reťazce sú programovateľné.

Obr. 19.6

Obr. 19.7

Obr. 19.8

Obr. 19.9

Obr. 19.10

Obr. 19.11

Obr. 19.12
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PRIESTOR NA HLAVNEJ PLOCHE
Táto oblasť bude obsahovať rôzne informácie, v závislosti 
od aktuálneho prevádzkového režime riadiaceho systému. 
Táto oblasť slúži aj na zobrazenie prípadných všeobecných 
systémových informácií.

OBRAZOVKA REŽIMU JAZDY (obr. 19.13)
Zobrazuje symboly týkajúce sa ovládania jazdy invalidného 
vozíka.

AKTUÁLNY PROFIL, (Obr. 19.14)
Označuje aktuálne vybraný profil v číselnej podobe.

UKAZOVATEĽ RÝCHLOSTI (obr. 19.15)
Poskytuje grafické zobrazenie rýchlosti invalidného vozíka. 
Pri zvyšovaní rýchlosti sa ukazovateľ posúva po oblúku, ktorý 
pokrýva pozadie s bielym zvýraznením. 
Displej je rozdelený medzi nulovou rýchlosťou a rýchlosťou 
zodpovedajúcou programovateľnému parametru Max. 
zobrazená rýchlosť.

DIGITÁLNE ZOBRAZENIE RÝCHLOSTI (Obr. 19.16)
Zobrazuje aktuálnu rýchlosť invalidného vozíka v digitálnej 
podobe.
Displej môže byť nastavený na mph alebo km/h alebo 
môže byť vypnutý. Tieto možnosti sa nastavujú pomocou 
programovateľného parametra Zobrazenie rýchlosti. 

UKAZOVATEĽ MAX. RÝCHLOSTI (obr. 19.17)
Týmto sa zobrazuje aktuálne nastavenie maximálnej rýchlosti.
Ak svieti ľavý segment, tak nastavenie rýchlosti zodpovedá 
naprogramovanej minimálnej rýchlosti pri jazde vpred, vzad a 
pri zatáčaní. 
Indikátor nikdy nezobrazuje nižšie hodnoty, t. j. ľavá časť bude 
vždy úplne rozsvietená.
Ak sú úplne rozsvietené všetky segmenty, tak nastavenie 
rýchlosti zodpovedá naprogramovanej maximálnej rýchlosti pri 
jazde vpred, vzad a pri zatáčaní.

POČÍTADLO NAJAZDENÝCH KILOMETROV (obr. 19.18)
Zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť invalidného vozíka 
alebo vzdialenosť trasy od posledného vynulovania. Tento 
výber sa vykonáva v ponuke Nastavenia. Pozrite si Ponuka 
Nastavenia ďalej v tejto časti príručky.
Displej môže byť nastavený na mph alebo km/h alebo môže 
byť vypnutý. Tieto možnosti sa nastavujú pomocou toho istého 
programovateľného parametra, ktorý má vplyv na digitálne 
zobrazovanie rýchlosti, t. j. Ukazovateľ rýchlosti.

Obr. 19.13

Obr. 19.15

Obr. 19.14

Obr. 19.16

Obr. 19.17

Obr. 19.18
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BLOK (Obr. 19.19)
Ak je invalidný vozík zablokovaný proti jazde, potom bude blikať 
tento červený symbol.
Ak je obmedzená rýchlosť invalidného vozíka, napríklad 
zdvihnutým sedadlom, potom bude zobrazený tento oranžový 
symbol.

ZAISTENÝ POHON (obr. 19.20)
Tento symbol sa zobrazí, ak je riadiaci systém nastavený na 
prevádzku so zaisteným pohonom.

PRECHODNÉ OBRAZOVKY (obr. 19.21 – obr. 19.22)
Ak je naprogramované zobrazovanie prechodných obrazoviek, 
tak sa po stlačení tlačidla rýchlosti, alebo profilu zobrazia 
obrazovky, ako je uvedené nižšie.

Prepínač rýchlosti.
Prechodná obrazovka = obr. 19.21

PROFIL Tlačidlo Profile (profil).
Prechodná obrazovka = obr. 19.22

OBRAZOVKA REŽIMU SEDENIA (obr. 19.23)
Zobrazuje symboly týkajúce sa ovládania sedenia invalidného 
vozíka.
Zobrazuje časti vozíka, ktoré sú momentálne vybraté na pohyb, 
názov daný tomuto výberu a šípka, ktorá určuje smer, ktorým je 
možné sa pohnúť.

Nastavenie sedenia sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:
• Posunutím pákového ovládača doľava alebo doprava vyberte 

požadovanú os.
• Posunutím pákového ovládača dopredu alebo dozadu 

posuňte sedadlo.

OVLÁDANIE ZAISTENÉHO SEDENIA (obr. 19.24)
Tento symbol sa zobrazí, ak je riadiaci systém nastavený na 
prevádzku so zaisteným ovládaním sedenia.

Obr. 19.19

Obr. 19.20

Obr. 19.21

Obr. 19.22

Obr. 19.23

Obr. 19.24
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OBRAZOVKA REŽIMU BLUETOOTH (obr. 19.25 – obr. 
19.26).

Úvodná obrazovka režimu Bluetooth bude závisieť od toho, 
či bol CJSM2 nastavený na riadenie jedného alebo viacerých 
zariadení. 
Ak je nastavené ovládanie iba jedného zariadenia, zobrazí sa 
obrazovka, ako je znázornené na obr. 19.25.
Ak je nastavené ovládanie viac ako jedného zariadenia, zobrazí 
sa obrazovka, ako je znázornené na obr. 19.26.

Pákový ovládač sa používa na navigáciu v ponukách a na 
výber zariadenia, ktoré sa má ovládať. 
Posúvaním dopredu a dozadu sa posúvate v ponuke.
Posunutím doprava vyberiete zvýraznené zariadenie. 
Ďalšie informácie o používaní funkcie Bluetooth nájdete v 
kapitole Bluetooth.

PROGRAMOVANIE OBRAZOVKY BLUETOOTH
Text popisu jednotlivých zariadení možno nastaviť pomocou 
programovateľného parametra „Názov zariadenia“. 
Symbol obrazovky jednotlivých zariadení možno nastaviť 
pomocou programovateľného parametra „Grafika obrazovky“. 
Obráťte sa na schválené miestne servisné oddelenie 
spoločnosti Sunrise Medical.
 
ODPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH
Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte Bluetooth. 
Nastavte zariadenie, od ktorého sa chcete odpojiť na Vypnuté.

LETOVÝ REŽIM
Je bežným zvykom zakázať bezdrôtové prenosy na palube 
lietadla. 
Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte Bluetooth. 
Nastavte všetky zariadenia na Vypnuté.

SYMBOLY VŠEOBECNÝCH INFORMÁCIÍ

ZOSLABENÝ REŽIM (obr. 19.27).
Táto správa sa zobrazí, ak sa odpojil používateľský prepínač a 
riadiaci systém je naprogramovaný tak, aby stále umožňoval 
jazdu pri zníženej rýchlosti.

ČASOVAČ (Obr. 19.28).
Tento symbol sa zobrazí, keď ovládací systém mení stavy. 
Príkladom môže byť vstup do opätovnej konfigurácie modulu.

Obr. 19.25

Obr. 19.26

Obr. 19.27

Obr. 19.28
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REŠTARTOVAŤ (Obr. 19.29).
Ak je potrebné reštartovanie riadiaceho systému, napríklad po 
opätovnej konfigurácii modulu, tento symbol začne blikať.

ČASOVÉ VYPNUTIE (Obr. 19.30).
Tento symbol sa zobrazí na krátky čas predtým, než R-net 
vstúpi do stavu spánku (pohotovostný režim).

ZAŠKRTNUTIE A ODFAJKNUTIE (Obr. 19.31).
Tieto symboly budú zobrazené počas procesu konfigurácie.

• ZAČIARKNUTÉ  = Proces bol správne dokončený.
• PREČIARKNUTÉ = Proces nebol správne 

dokončený.

E-STOP (obr. 19.32).
Ak je riadiaci systém naprogramovaný na ovládanie pri 
zaistenom pohone alebo sedenia, je normálne, že je spínač 
núdzového zastavenia pripojený do externého konektora 
prepínača profilu/režimu.
Tento symbol sa zobrazí v prípade, že sa používa alebo ak je 
odpojený spínač núdzového zastavenia.

Obr. 19.29

Obr. 19.30

Obr. 19.31

Obr. 19.32
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POHNUTIE RIADIACOU PÁKOU (Obr. 19.33).
Ak sa používa pákový ovládač pred alebo tesne po zapnutí 
riadiaceho systému, na obrazovke bude blikať indikácia 
posunutého pákového ovládača.
Ak sa chcete vrátiť do normálneho ovládania, riadiacu páku 
musíte uvoľniť a dať ju do strednej polohy. 
Ak riadiacu páku neuvoľníte do piatich sekúnd, invalidný vozík 
sa nebude môcť pohnúť, aj v prípade ak riadiacu páku uvoľníte 
a opätovne ju použijete. 
Teraz sa na obrazovke zobrazí okno diagnózy. 
Tento stav môžete prepnúť ak vypnete a opätovne zapnete 
ovládací systém.

UZAMKNUTIE RIADIACEHO SYSTÉMU (obr. 19.34).
Tento symbol sa zobrazí, ak je riadiaci systém uzamknutý.

DIAGNOSTICKÁ OBRAZOVKA (obr. 19.35).
Ak boli bezpečnostné obvody ovládacieho systému použité a 
ovládací systém zabránil pohybu invalidného vozíka, zobrazí 
sa plocha s diagnózou.
Týmto sa označuje skrat, t.j. R-net zistil niekde v elektrickom 
systéme invalidného vozíka problém. 
Ak sa vyskytne chyba v neaktívnom module, napríklad v ISM, 
ale je vybraný režim jazdy, stále bude možné jazdiť, ale bude 
sa prerušovane zobrazovať diagnostická obrazovka. 
Úplný popis textov trasy a diagnostických postupov je uvedený 
v časti Diagnostika.

PONUKA NASTAVENIA (obr. 19.36 na ďalšej strane).
Ponuka Nastavenia umožňuje pristupovať k používateľským 
nastaveniam. Ponuka sa zobrazí po podržaní vrchného ľavého 
tlačidla na obrazovke na 1 sekundu. 
Typické zobrazenie menu s nastaveniami je zobrazené na 
Obr. 19.36.
Posun pákového ovládača vpred a vzad slúži na posun na 
obrazovke nahor a nadol.

Každá položka z menu je popísaná v nasledujúcich častiach:

ČAS
Naklonením pákového ovládača vpravo vstúpite do 
„podponuky“ s nasledujúcimi možnosťami pre funkcie týkajúce 
sa času:

Nastaviť čas: 
Umožňuje používateľovi nastaviť aktuálny čas.

Zobraziť čas:  
Týmto sa nastaví formát zobrazenia času alebo ho vypne. 
Možnosti sú12hod., 24hod. alebo Off (vypnuté).

Obr. 19.33

Obr. 19.34

Obr. 19.35
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Obr. 19.36
VZDIALENOSŤ
Naklonením pákového ovládača vpravo vstúpite do 
„podponuky“ s nasledujúcimi možnosťami pre funkcie a údaje 
počítadla kilometrov:

Celková vzdialenosť   
Táto hodnota je uložená v energetickom module a vzťahuje 
sa na prekonanú celkovú vzdialenosť použitím energetického 
modulu.

Vzdialenosť cesty  
 Táto hodnota je uložená v riadiacej páke a vzťahuje sa na 
prekonanú celkovú vzdialenosť od posledného nastavenia.

Zobraziť vzdialenosť 
 Nastavuje, či sa na displeji počítadla kilometrov na module 
pákového ovládača zobrazí celková vzdialenosť alebo 
vzdialenosť trasy.

Vymazať vzdialenosť cesty 
 Naklonením pákového ovládača doprava sa vymaže hodnota 
vzdialenosti trasy.

ZADNÉ SVETLO
Naklonením pákového ovládača vpravo vstúpite do 
„podponuky“ s nasledujúcimi možnosťami pre funkcie týkajúce 
sa podsvietenia:

Zadné svetlo   
 Nastavuje intenzitu podsvietenia LCD displeja, ktorá je 
nastaviteľná v rozmedzí od 0 % do 100 %.

Auto zadné svetlo  
 Modul pákového ovládača obsahuje snímač okolitého 
osvetlenia pre automatické nastavenie jasu obrazovky. 
Programovateľné možnosti sú Zapnuté alebo Vypnuté. Ak 
je nastavená hodnota Zapnuté, na displeji sa nastavuje jas 
obrazovky na základe hodnoty zo snímača osvetlenia. Ak je 
nastavená hodnota Vypnuté, jas obrazovky sa so zmenou 
intenzity svetla nemení.

Oneskorenie podsvietenia 
 Upravuje čas, počas ktorého zostane aktívne podsvietenie, od 
času kedy neboli zo vstupného zariadenia prijaté žiadne ďalšie 
inštrukcie. Je nastaviteľný v rozsahu od 0 do 240 sekúnd.

Bluetooth
Naklonením pákového ovládača doprava vstúpite do 
„podponuky“ na konfiguráciu obrazovky režimu Bluetooth. 
Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nastavenie a používanie 
funkcie Bluetooth.

Nastavenie IR
Naklonením pákového ovládača doprava vstúpite do 
„podponuky“ na učenie a mazanie kódov IR. 
Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nastavenie a používanie 
funkcie IR.
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19.5 Programovanie (obr. 19.37).
Naklonením pákového ovládača doprava vstúpite do „podponuky“ na programovanie funkcií používateľských skúseností nasledujúcim 
spôsobom:

Časové vypnutie   
Nastavenie času, po ktorom riadiaci systém prejde do režimu spánku, ak nie je zo vstupného zariadenia prijatý príkaz.

Hlasitosť zvukového signálu  
Nastaví hlasitosť zvukového signálu na oznámenie, že boli stlačené tlačidlá.
Hlasitosť húkačky 
Nastavenie hlasitosti húkačky v prípade jej používania.

Pípanie po spustení  
Nastavuje, či sa po zapnutí riadiacej jednotky ozve krátke pípnutie.

Krátkodobé obrazovky 
 Nastavuje, či sa zobrazia naprogramované prechodné obrazovky.

Zobrazenie rýchlosti  
Nastavuje formát zobrazenia rýchlosti invalidného vozíka. K dispozícii sú možnosti mph, km/h alebo vypnuté. 

Zobrazenia 
Nastavuje formát digitálneho zobrazenia jazdy. K dispozícii sú možnosti počítadlo kilometrov, rýchlosť alebo obidve.

Diagnostika  
Umožňuje používateľovi čítať diagnostické informácie z riadiaceho systému.

Časovače
Umožňuje používateľovi zobraziť, koľko hodín sa najazdilo na vozíku.

Výstup
Opustenie ponuky nastavení.

Obr. 19.37
1. Modul
2. Verzia softvéru
3. Text jazdy
4. Výskyty

Obr. 19.37

43

2

1
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20.0 Nastavenie a používanie funkcie CJSM2 IR

ÚVOD
CJSM2 obsahuje infračervený vysielač a prijímač na 
replikovanie bežne používaných IR zariadení, ako napríklad 
diaľkové ovládanie pre TV, DVD, káblové/satelitné alebo 
environmentálne ovládanie, ako je automatické otváranie dverí.

20.1 Používanie CJSM2 s Omni-IR
Ak sú k systému pripojené dve zariadenia s IR, napríklad 
CJSM2 a Omni-IR, kódy IR môžu byť uložené iba v jednom z 
týchto zariadení. 
Ak sú kódy IR uložené v oboch zariadeniach, tak režim IR 
nebude k dispozícii.
Ak sú do systému pripojené CJSM2 a Omni-IR, funkcia učenia 
Omni-IR je zakázaná a učenie kódov IR sa musí vykonať 
prostredníctvom CJSM2.

Aby sa zaistilo, že bude CJSM2 podporovať väčšie množstvo 
bežných moderných IR zariadení, formát ukladania kódov IR je 
iný ako v prípade Omni-IR. 
Preto nie je možné použiť konfigurátor IR na výmenu kódov 
IR medzi zariadeniami (obráťte sa na schváleného zástupcu 
spoločnosti Sunrise Medical).

Režim ovládania IR je prístupný normálnym spôsobom výberu 
režimu, t. j. pomocou tlačidla režimu systému R-net alebo 
pomocou príkazu.

Režim ovládania IR bude k dispozícii iba v prípade, ak sú kódy 
IR uložené v CJSM2. 
Existujú dva spôsoby, ako uložiť kódy IR do CJSM2: „učením“ 
kódov z ovládačov IR alebo programovaním na PC pomocou 
nástroja na konfiguráciu IR (obráťte sa na schváleného 
zástupcu spoločnosti Sunrise Medical). 

Podrobnosti o jednotlivých metódach nájdete v časti 
Nastavenie IR.

POZNÁMKA:
Ak režim IR nie je k dispozícii a k dispozícii sú uložené kódy IR, 
tak sa obráťte na schváleného zástupcu spoločnosti Sunrise 
Medical. 

Obr. 20.1



SL
O

VE
N

SK
Y

79R-Net  Rev.5.0

20.2 Používateľská ponuka pre kódy IR
Režim ovládania IR je prístupný prostredníctvom výberu 
režimu, t. j. pomocou tlačidla režimu systému R-net alebo 
pomocou príkazu.
Režim ovládania IR bude k dispozícii iba v prípade, ak sú kódy 
IR uložené v CJSM2. 

Existujú dva spôsoby, ako uložiť kódy IR do CJSM2:

1. Kopírovaním kódov z ovládačov IR (napr. diaľkový ovládač 
k TV). 

2. Programovanie na PC pomocou nástroja na konfiguráciu IR 
(obráťte sa na schváleného zástupcu spoločnosti Sunrise 
Medical). 

3. Vstúpte do režimu IR na prístup k zoznamu dostupných IR 
zariadení (obr. 20.2).

Posúvajte sa v používateľskej ponuke, ako je uvedené nižšie 
(obr. 20.3 až 20.4):

i. Naklonením pákového ovládača dopredu sa zvýrazní 
zariadenie vyššie.

ii. Naklonením pákového ovládača dozadu sa zvýrazní 
zariadenie nižšie.

iii. Naklonením pákového ovládača doprava alebo doľava 
vstúpite do zvýraznenej podponuky zariadenia, ktorá 
bude obsahovať všetky príkazy infračerveného zariadenia 
pre dané zariadenie

iv. Naklonením pákového ovládača doľava alebo doprava sa 
potom aktivuje zvýraznený príkaz IR.

Pre každý prístroj existuje zoznam príslušných IR príkazov.  
Napríklad, ak je vybrané TV, môžu sa zobraziť nasledujúce 
príkazy: 
TV – Zap., TV – Vyp., Kanál nahor, Kanál nadol, Zvýšiť 
hlasitosť a Znížiť hlasitosť. 
Keď CJSM2 vysiela vybraný príkaz, tento príkaz je zvýraznený 
červeným pozadím.

POZNÁMKA:
• Ak režim IR nie je k dispozícii a k dispozícii sú uložené kódy 

IR, tak sa obráťte na schváleného zástupcu spoločnosti 
Sunrise Medical.

• CJSM2 obsahuje štandardnú ponuku. Podľa potreby, sa 
môže IR nástroj použiť na konfiguráciu, na zmenu tohto 
prednastaveného menu.  Obráťte sa na schváleného 
zástupcu spoločnosti Sunrise Medical.

20.3 Ponuka Nastavenie IR
Pri vstupe do ponuky Nastavenie IR sa zobrazia predvolené 
zariadenia (obr. 20.2). 
Po výbere zariadenia sa zobrazia príslušné príkazy (obr. 20.3).
Ak je zaškrtnutý príkaz, znamená to, že má uložený kód IR 
(obr. 20.5).
Ak nie je zaškrtnutý, tak nie je uložený kód IR pre tento príkaz. 
Kódy IR sa môžu ukladať alebo odstraňovať tak, ako je 
uvedené v nasledujúcich častiach.

Obr. 20.2

Obr. 20.3

Obr. 20.4

Obr. 20.5
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20.4 Naučenie sa IR kódu
Pozrite si (obr. 20.6 až obr. 20.11).

1. Vstúpte do ponuky Nastavenie IR.
2. Zvoľte prístroj. napr. TV – Samsung.
3. Na obrazovke sa zobrazia príkazy pre zariadenie.
4. Naklonením pákového ovládača doprava vyberte príkaz, 

ktorý chcete naučiť. V tomto príklade, TV > Pohyb nahor v 
kanáloch.

5. Keď je zvýraznený príkaz, naklonením pákového ovládača 
doprava vyberte možnosť Naučiť kód.

6. Namierte TV diaľkové ovládanie na prijímaciu LED diódu na 
CJSM2 a dvakrát stlačte tlačidlo na prepnutie kanála nahor.

7. Značka zaškrtnutia indikuje úspešnú operáciu učenia.
8. Zaškrtnutie znamená neúspešné naučenie operácie, skúste 

prosím ešte raz.
9. Po naučení kódu zvýraznite možnosť Ukončiť a nakloňte 

pákový ovládač doľava. Tým sa systém vráti na úroveň 
zariadenia v ponuke Nastavenie IR.

POZNÁMKA:
Po prvom učení kódu IR je nutné reštartovať napájanie CJSM2 
(vypnúť a znova zapnúť). Ak sú ostatné kódy IR už naučené, 
tak to nie je nutné.

Obr. 20.6

Obr. 20.7

Obr. 20.8

Obr. 20.9

Obr. 20.10

Obr. 20.11
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20.5 Učenie sekvenčných kódov IR
K dispozícii je možnosť naučenia viacerých kódov IR oproti 
jednému príkazu v ponuke Nastavenie IR na CJSM2. Vďaka 
tomu je možné prenášať viacero kódov IR prostredníctvom 
jedného príkazu v CJSM2 v režime IR.

Príklad použitia:
1.  K dispozícii je možnosť naučenia funkcie zapnutia/

vypnutia pre viacero spotrebičov (napríklad TV a DVD) 
oproti jednému záznamu v ponuke Nastavenie IR. CJSM2 
potom bude v jednej sérii vysielať kódy pre naučený príkaz. 
V tomto prípade je možné účinne a naraz zapínať alebo 
vypínať TV a DVD rekordér.

2. V prípade predtým vybraného TV kanála sa bude 
požadovať, aby používateľ vybral číslice jednotlivého 
kanála zo zoznamu. Môže to byť dosť zložité, v prípade, že 
sa pokúšate vybrať TV kanál s viacerými číslicami, napr. 
kanál 143.  Teraz je možné naučiť jednotlivé kódy pre „1“, 
„4“ a „3“ oproti jednému príkazu v ponuke Nastavenie IR na 
CJSM2. Keď je vybraný tento príkaz, kódy IR sa vysielajú v 
správnom poradí.

Ak chcete vytvoriť sekvenciu podľa príkladu 1 vyššie:
•  Vyberte príkaz na použitie ako iniciátor sekvencie. V tomto 

príklade je to TV > Zap./Vyp.
•  Keď je zvýraznený príkaz, naklonením pákového ovládača 

doprava vyberte možnosť Naučiť kód.
•  Namierte TV diaľkové ovládanie na prijímaciu LED diódu na 

CJSM2 a dvakrát stlačte tlačidlo Zap./Vyp.
•  Po každom úspešnom naučení sa na obrazovke na okamih 

zobrazí kontrola, znova vyberte Naučiť kód.
•  Namierte DVD diaľkové ovládanie na prijímaciu LED diódu 

na CJSM2 a dvakrát stlačte tlačidlo Zap./Vyp.
•  Po každom úspešnom naučení sa na obrazovke na okamih 

zobrazí kontrola, znova vyberte Naučiť kód.
•  Dokončite sekvenciu označením možnosti Ukončiť a 

naklonením pákového ovládača doľava.
•  Teraz sa bude vedľa príkazu Zap./Vyp. zobrazovať značka 

zaškrtnutia a 3 bodky, ktoré zobrazujú naučenú sekvenciu 
(obr. 20.12).

20.6 Povolenie/zakázanie kódov IR
IR kódy sa dajú zablokovať a aktivovať v IR Set Up menu 
(menu nastavenia IR). 
Ak je kód zakázaný, nebude sa vysielať a nezobrazí sa v 
možnostiach režimu IR.

• Ak chcete zakázať kód IR, nakloňte lopatku rýchlosti na 
CJSM2 nahor, alebo nadol. Zakázané kódy IR sa zobrazujú 
so znakom X oproti zvýraznenému príkazu (obr. 20.13).

• Ak chcete povoliť kód IR, nakloňte lopatky rýchlosti na 
CJSM2 nahor, alebo nadol. Povolené kódy IR sa zobrazujú 
so znakom zaškrtnutia oproti zvýraznenému príkazu.

Obr. 20.12

Obr. 20.13
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20.7 Vymazanie IR kódov
Ak chcete odstrániť kód IR pre konkrétny príkaz, označte 
konkrétny príkaz v ponuke zariadenia a nakloňte joystick 
doprava. Potom vyberte možnosť Odstrániť kód (obr. 20.14).

Ak chcete odstrániť všetky kódy IR pre zariadenie, v 
„podponuke“ pre príslušné zariadenie vyberte možnosť 
Odstrániť všetky kódy (obr. 20.15).

Ak chcete odstrániť všetky kódy IR uložené v CJSM2, vyberte 
Odstrániť všetky kódy v ponuke Nastavenie IR (obr. 20.16).

Obr. 20.14

Obr. 20.15

Obr. 20.16
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20.8 Predvolená ponuka IR
CJSM2 sa dodáva s predvolenou používateľskou ponukou, ako je uvedené nižšie:

TV DVD 1 DVD 
REKORDÉR

KÁBLOVÁ/
SATELITNÁ TV

HUDBA ZARIADENIE 1 ZARIADENIE 2

Zap/Vyp Zap/Vyp Zap/Vyp Zap/Vyp Zap/Vyp Príkaz 1 Príkaz 1
Pohyb nahor v 
kanáloch

Prehrať Prehrať Televízny 
sprievodca

Prehrať Príkaz 2 Príkaz 2

Pohyb nadol v 
kanáloch

Zastaviť Zastaviť Hore Zastaviť Príkaz 3 Príkaz 3

Zvýšiť hlasitosť Pozastaviť Pozastaviť Dole Zvýšiť hlasitosť Príkaz 4 Príkaz 4
Znížiť hlasitosť Pretáčanie 

dopredu
Pretáčanie 
dopredu

Doľava Znížiť hlasitosť Príkaz 5 Príkaz 5

Výber kanála Pretáčanie 
dozadu

Pretáčanie 
dozadu

Doprava Pozastaviť Príkaz 6 Príkaz 6

0 Menu Vybrať/OK Pretáčanie 
dopredu

Príkaz 7 Príkaz 7

1 Hore Informácie CD menič Príkaz 8 Príkaz 8
2 Dole Stránka nahor AM
3 Doľava Stránka nadol FM
4 Doprava Červená Hľadať
5 Vybrať/OK Zelená Predvoľba
6 Záznam Žltá
7 Nahrávanie 

pomocou 
časovača

Modrý

8 Režim záznamu
0
Vstup
Vybrať/OK
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21.0 Nastavenie a používanie funkcie CJSM2 
Bluetooth

ÚVOD
R-net CJSM2-BT umožňuje používateľovi invalidného vozíka 
ovládať viac zariadení s podporou technológie Bluetooth. 
Medzi typické aplikácie patrí ovládanie PC myši alebo 
prevádzka inteligentných zariadení.
Ovládať môžete až štyri zariadenia. Dve z nich môžu byť 
zariadenia Apple iOS a dve z nich môžu byť zariadenia s OS 
Windows alebo Android.

21.1 Používanie a konfigurácia 
Režim Bluetooth bude k dispozícii len vtedy, ak je jedno, alebo 
viac zariadení nastavených na hodnotu Zapnuté v ponuke 
Nastavenia. Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole Konfigurácia 
obrazovky režimu Bluetooth.
CJSM2-BT a cieľové zariadenia Bluetooth zostanú spárované, 
kým sa neodpoja prostredníctvom cieľového zariadenia.
Keď je CJSM2-BT spárovaný so zariadením Bluetooth, modul 
si zapamätá jedinečný identifikátor zariadenia. To znamená, 
že invalidný vozík môže byť používaný mimo prevádzkového 
rozsahu pripojenia Bluetooth a po návrate do dosahu sa 
pripojenie automaticky obnoví.

K dispozícii sú tri konfiguračné procesy, ktoré sa musia 
vykonať:

• Konfigurácia režimu Bluetooth.
• Obrazovka konfigurácie režimu Bluetooth.
• Párovanie so zariadeniami Bluetooth. 

Jednotlivé položky sú popísané v nasledujúcich častiach.

Režim výstupu R-net musí byť nastavený na Bluetooth. 
Obráťte sa na schválené servisné oddelenie spoločnosti 
Sunrise Medical.
Tento proces je dvojfázový. Po prvé, zariadenie alebo 
zariadenia musia byť nastavené na hodnotu Zapnuté v ponuke 
Nastavenia. Po druhé, pre každé zariadenie je možné nastaviť 
grafiku obrazovky a názov pomocou PC programovania. 
V nasledujúcich dvoch častiach sú popísané všetky postupy.

Menu s nastaveniami
• Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte Bluetooth. 
• Zobrazí sa obrazovka Zariadenia Bluetooth. 
• Nastavte jedno alebo viacero zariadení na Zapnuté. 
• Vypnite a znova zapnite systém R-net.
(Pozri obr. 21.1).

Obr. 21.1
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21.2 Párovanie so zariadeniami Bluetooth
CJSM2-BT sa musí najskôr prepnúť do režimu zisťovania 
pomocou nasledujúceho postupu:

•  Vstúpte do režimu Bluetooth a vyberte zariadenie, ktoré 
chcete spárovať.

•  Nakloňte pákový ovládač smerom dopredu a podržte ho, 
kým sa neozve pípnutie. Bude to trvať cca. 10 sekúnd, 
potom uvoľnite.

•  Nakloňte pákový ovládač smerom dozadu a podržte ho, kým 
sa neozve pípnutie. Bude to trvať cca. 10 sekúnd, potom 
uvoľnite.

• Zobrazí sa obrazovka (obr. 21.2).
• Blikajúca modrá ikona znamená, že CJSM2-BT je v režime 

zisťovania.

V závislosti od typu spárovaného zariadenia – Windows 
PC, zariadenie so systémom Android alebo i-zariadenia – si 
pozrite jednu z nasledujúcich troch častí:

21.3 Párovanie s OS Windows
V prípade, že PC nemá integrovanú technológiu Bluetooth, 
musí sa použiť kľúč s prijímačom a nainštalovať príslušné 
ovládače. 
Odporúčajú sa nasledujúce kľúče Bluetooth:

•  Trust BT-2400
•  Linksys USBBT100-UK
•  Belkin F8T012uk1 Version 1000

Keď je pripojenie Bluetooth potvrdené, musí sa na PC vykonať 
nasledujúci postup: 

• Vložte vaše Bluetoothové zariadenia do počítača, (Obr. 
21.3).

• Kliknite na tlačidlo „Pridať“ na otvorenie obrazovky 
Sprievodca zariadení Bluetooth (obr. 21.4).

• Začiarknite políčko s popisom „Moje zariadenie je 
nastavené a pripravené na vyhľadávanie“ (obr. 21.4).

• Kliknite na „Ďalej“ (obr. 21.4).
• PC bude teraz vyhľadávať lokálne zariadenia Bluetooth.
• Na obrazovke sa zobrazia dostupné zariadenia Bluetooth 

(obr. 21.5).
• Kliknite na možnosť „Tomov PC“ a potom kliknite na „Ďalej“ 

(obr. 21.5).

Obr. 21.2

Obr. 21.3

Obr. 21.4

Obr. 21.5
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Obr. 21.6

Obr. 21.7

Obr. 21.8

Obr. 21.9

• Ak sa požaduje prístupový kľúč, zadajte 1234 (obr. 21.6).
• Počítač vykoná pripojenie s CJSM2-BT (obr. 21.7).
• Keď je pripojenie dokončené, kliknite na „Dokončiť“ (obr. 

21.8).
• Modrá ikona na CJSM2-BT by mala prestať blikať (obr. 21.2).
• Na obrazovke sa zobrazia pripojené zariadenia (obr. 21.9).

POZNÁMKA:
Ak proces zlyhá, kliknite na „Tomov PC“, potom na „Odstrániť“ 
a zopakujte postup (obr. 21.9).
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21.4 Párovanie so zariadením Android
V prípade zariadenia Android sa musí vykonať nasledujúci 
postup:
•  Vyberte možnosť Nastavenia systému a nastavte Bluetooth 

na hodnotu Zapnutý.
•  Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte, „Tomov 

Samsung“.
•  Po výzve na obrazovke zadajte heslo „PGDT“ (je potrebné 

iba pri prvom pripojení zariadenia).
•  Otvorte aplikáciu R-net pre Android a vyberte „Pripojiť“. 

Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth.
•  Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte „Tomov 

Samsung“.
•  Po zobrazení výzvy na obrazovke zadajte heslo „1234“.
•  Tomov Samsung by sa mal zobraziť ako spárované 

zariadenie. Okrem toho by mala prestať blikať modrá ikona 
na CJSM2-BT.

21.5 Párovanie s i-zariadením
V prípade i-zariadenia sa musí vykonať nasledujúci postup:
•  Vyberte možnosť Nastavenia a nastavte Bluetooth na 

hodnotu Zapnutý.
•  Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte „Tomov iPad“.
•  Tomov iPad by sa mal zobraziť ako spárované zariadenie. 

Okrem toho by mala prestať blikať modrá ikona na CJSM2-
BT.

21.6 Aktualizácia zoznamu zariadení
CJSM2 si bude pamätať Bluetooth ID až pre štyri zariadenia. 
Ak chcete nahradiť položku v zozname zariadení, musíte 
prerušiť jedno z existujúcich spárovaní. 
Tento proces sa vykonáva na spárovanom zariadení a bude sa 
líšiť v závislosti od typu zariadenia. 
Keď je párovanie zariadenia zrušené, môžete pridať nové 
zariadenie.

21.7 Ovládanie PC s OS Windows
K dispozícii sú programovateľné možnosti pre časovanie 
a citlivosť operácií. Ďalšie informácie nájdete v časti 
Programovanie Bluetooth.
Na ovládanie zariadení sa môžu použiť aj externé prepínače 
pripojené ku konektoru externého profilu, ale bude potrebné 
programovanie R-net. Pozrite si kapitolu Programovanie 
Bluetooth, kde nájdete ďalšie podrobnosti.
21.8 Používanie zariadení Andriod
Spôsob používania je podobný ako v prípade PC s OS 
Windows, pričom platia tie isté možnosti programovania. 
Pozrite si kapitolu Programovanie Bluetooth, kde nájdete 
ďalšie podrobnosti.

POZNÁMKA:
• CJSM-BT nedokáže zapínať alebo vypínať zariadenia 

Android. 
• Funkcia Uspať zariadenia Android musí byť zakázaná.
• V prípade, že zariadenie „prejde do režimu spánku“, bude 

potrebné vykonať postup manuálneho zobudenia.
• Predvolené programovanie sa týka operácií uvedených 

nižšie (obr. 29.10).

Dlho 
vpred

Stredne 
vpred

Krátko 
vpred

Dlho 
vľavo

Stredne 
vľavo

Krátko 
vľavo

Krátko 
vpravo

Stredne 
vpravo

Dlho 
vpravo

Krátko 
dozadu

Stredne 
dozadu

Dlho 
dozadu

Obr. 21.10
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21.9 Používanie i-zariadenia
CJSM2-BT dokáže ovládať i-zariadenie dvomi spôsobmi:

•  Použitie funkcie ovládania prepnutia i-zariadenia
•  Používanie funkcie ovládania prepnutia i-zariadenia v spojení 

s funkciou Hlas i-zariadenie

Tieto dva spôsoby budú označované ako Ovládanie prepínania 
a Hlas a každý z nich je vysvetlený v nasledujúcich kapitolách.

Ovládanie prepínania
Princípom ovládania prepínania je, že niektorým príkazom 
i-zariadenia, napríklad tlačidlo Domov alebo poklepanie na 
obrazovku, je možné priradiť príkazy prijaté cez Bluetooth z 
externého zariadenia, ako je napríklad CJSM2-BT.
Proces priraďovania príkazov CJSM2-BT pre i-zariadenie je 
popísaný v časti Nastavenie ovládania prepínania.
Príklad ovládania prepínania je uvedený nižšie.

POZNÁMKA:
Postupy pohybu po obrazovke sú definované prostredníctvom 
i-zariadenia a nie prostredníctvom CJSM2-BT.

Ovládanie prepínania funguje zvýraznením častí v rámci okna 
aplikácie. Na posun medzi sekciami a na výber jednotlivých 
aplikácií sa potom používajú rôzne príkazy (obr. 21.11).

Príkaz i-zariadenia Ďalšia položka vyberie inú zvýraznenú 
oblasť (obr. 21.12).

Príkaz i-zariadenia Vybrať položku prejde do zvýraznenej 
oblasti (obr. 21.13).

Obr. 21.11

Obr. 21.12

Obr. 21.13
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Príkazy i-zariadenia Ďalšia položka a Predchádzajúca 
položka slúžia na výber jednotlivých ikon v rámci zvýraznenej 
oblasti, (obr. 21.14).

Príkaz i-zariadenia Vybrať položku otvorí zvýraznenú položku. 
V závislosti od charakteru aplikácie budú zvýraznené plochy 
obrazovky a na navigáciu bude možné použiť podobné 
príkazy ako tie, ktoré sú uvedené vyššie (obr. 21.15).
 
Príkaz i-zariadenia Domov vykoná návrat na domovskú 
obrazovku (obr. 21.16).

Obr. 21.14

Obr. 21.15

Obr. 21.16
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Funkcia Hlas
Funkcia Hlas funguje v spojení s ovládaním prepínania, ale 
ponúka alternatívny spôsob posúvania v rámci obrazovky.
K dispozícii sú príklady (obr. 21.17 – 21.20). Pamätajte 
na to, že postupy posúvania po obrazovke sú definované 
prostredníctvom i-zariadenia a nie prostredníctvom CJSM2-
BT. 

Príkazy i-zariadenia Kurzor vpravo a Kurzor vľavo vyberajú 
jednotlivé ikony v rámci riadka (obr. 21.17 – 21.18).
   
Pomocou tých istých príkazov i-zariadenia sa posúvate aj v 
riadkoch.
Otvorenie položky a návrat na domovskú obrazovku sa 
vykonávajú rovnakým spôsobom ako v prípade ovládania 
prepínania (obr. 21.19 – 21.20).

Obr. 21.17

Obr. 21.18

Obr. 21.19

Obr. 21.20
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Nastavenie ovládania prepínania

K príkazom i-zariadenia môžu byť priradené určité príkazy 
CJSM2-BT. Príkazy CJSM2-BT sú podrobne popísané nižšie. 
Vychýlenia (posunutia) pákového ovládača v závislosti od 
času v každom zo štyroch smerov.
•  Krátko vpred
•  Krátko dozadu
•  Krátko vľavo
•  Krátko vpravo
•  Stredne vpred
•  Stredne dozadu
•  Stredne vľavo
•  Stredne vpravo
•  Dlho vpred
•  Dlho dozadu
•  Dlho vľavo
•  Dlho vpravo
Časovania spojené s posunmi sú programovateľné. Pozrite 
si kapitolu Programovanie Bluetooth, kde nájdete ďalšie 
informácie.
Nastavte programovateľný parameter Režim na R-net na 
Ovládanie prepínania. Pozrite si kapitolu Programovanie 
Bluetooth, kde nájdete ďalšie informácie.

POZNÁMKA:
V rámci dostupnosti sú k dispozícii možnosti Automaticky 
vyhľadať a Automaticky skryť. Odporúča sa, aby boli tieto 
možnosti pri prvom nastavení vypnuté.

Ak chcete na i-zariadení povoliť Ovládanie prepínania a 
priradiť príkazy:

• V ponuke Nastavenia na i-zariadení vyberte Všeobecné > 
Dostupnosť (obr. 21.21). 

• Nastavte možnosť Ovládanie prepínania na ZAP. (obr. 
21.22).

• Vyberte možnosť Prepínače (obr. 21.23).
• Vyberte možnosť Externé (obr. 21.24).
• Vyberte možnosť Pridať nový prepínač (21.25).
• Zobrazí sa táto obrazovka (obr. 21.26).
• Aktivujte príkaz CJSM2-BT, ktorý chcete priradiť k 

i-zariadeniu, napr. dlhé posunutie dozadu. 
• Po prijatí príkazu sa zobrazí táto obrazovka (obr. 21.27).
• Zadajte vhodný názov – napríklad Dlhé dozadu – a potom 

vyberte Uložiť (obr. 21.28).
• Zobrazí sa táto obrazovka (obr. 21.29).
• Vyberte príkaz i-zariadenia, ktorý chcete priradiť. Napríklad 

Posun na ďalšiu položku (obr. 21.29).
• Zobrazí sa nasledujúca obrazovka a proces sa môže 

opakovať pre priradenie ďalších príkazov (obr. 21.30).

Obr. 21.21

Obr. 21.22

Obr. 21.23

Obr. 21.24
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Obr. 21.25

Obr. 21.26

Obr. 21.27

Obr. 21.28

Obr. 21.29

Obr. 21.30
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Obr. 21.31
Nastavenie funkcie Hlas
K príkazom i-zariadenia môžu byť priradené určité príkazy 
CJSM2-BT. Ďalej sú uvedené podrobnosti. Vychýlenia 
(posunutia) pákového ovládača v závislosti od času v každom 
zo štyroch smerov.
 
•  Krátko vpred
•  Krátko dozadu
•  Krátko vľavo
•  Krátko vpravo
•  Stredne vpred
•  Stredne dozadu
 
•  Stredne vľavo
•  Stredne vpravo
•  Dlho vpred
•  Dlho dozadu
•  Dlho vľavo
•  Dlho vpravo
 
Časovania spojené s posunmi sú programovateľné. Pozrite 
si kapitolu Programovanie Bluetooth, kde nájdete ďalšie 
informácie.

Používanie dvoch externých konektorov pre prepínače 
profilu v súvislosti s časom.
Časovanie priradené k používaniu externého prepínača sú 
programovateľné. 
Pozrite si kapitolu Programovanie Bluetooth, kde nájdete ďalšie 
informácie.

Tlačidlá Znížiť rýchlosť a Zvýšiť rýchlosť.
Postup povolenia funkcie Hlas na i-zariadení a priradenia 
príkazov je nasledujúci:

• V ponuke Nastavenia na i-zariadení vyberte Všeobecné > 
Dostupnosť a nastavte možnosť Hlas na Zapnuté (obr. 21.31).

POZNÁMKA: Zostávajúca časť nastavenia funkcie Hlas sa 
vykonáva pomocou PC programátora R-net.

UPOZORNENIE:
PC programovanie môže vykonávať iba vyškolený a 
kvalifikovaný personál. Obráťte sa na schválené servisné 
oddelenie spoločnosti Sunrise Medical.

• Nastavte parameter Hlas a potom použite príslušné 
parametre na priradenie CJSM2-BT k príkazom i-zariadenia. 

• Pozrite si kapitolu Programovanie Bluetooth, kde nájdete 
ďalšie informácie.
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