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11.   Styreboks R-net 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advarsler: 
•  Unngå å slå på styreboksen og spesielt joysticken. 
•  Vær forsiktig så du ikke kjører styreboksen inn i hindringer. 
•  Påse at kablene ikke skades. 
•  Ikke la styreboksen bli fuktig eller tilsølt med mat eller 

drikkevarer. Hvis den blir fuktig eller tilsølt, må du rengjøre den så 
raskt som mulig. 

•  Rengjør alltid styreboksen med en klut fuktet i utvannet 
rensemiddel. Bruk aldri slipemidler eller spritbaserte rensemidler. 
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11.1.  Sikkerhetsnøkkel 
 

En sikkerhetsfunksjon er bygd inn i LEVO combi til å låse joystick-
modulen for å forhindre uautorisert bruk. 
 
Låsing: Trykk på On/Off-knappen i 2 sekunder, til du hører et pip. 
Skyv styrespaken forover til du hører et pip. Deretter flytter du 
styrespaken bakover til du hører et nytt pip. Rullestolen er nå låst. 
Rullestolen kan nå ikke kjøres og ståfunksjon eller andre funksjoner 
er deaktivert. 
 
Låse opp: Trykk på På/Av-bryter, og en lås vises på skjermen.  
Skyv styrespaken fremover til du hører et pip. Deretter flytter du 
styrespaken bakover til du hører et pip.  

Rullestolen kan nå kjøres og ståfunksjonen og andre funksjoner,  
er aktivert igjen. 

 
 
11.2.  På / Av bryter 
 
Trykk en gang på bryteren for å slå den på, og et nytt trykk for å slå den av igjen. 
(Se bilde 19). 

 
11.3.  Batteriindikator 
  
Batteriindikatoren lyser når styreboksen er slått på. (se bilde 19). Indikatoren viser 
deg hvor mye strøm det er igjen på batteriene. (Se også kapittel 16.1 “lading av 
batteriene”). Den angir også eventuelle feil. Du finner flere detaljer i kapittel 22. 

 
11.4.  Joystick 
 
Med joysticken styrer du rullestolens retning og hastighet. Den brukes også til å velge 
ulike modusfunksjoner (se bilde 19). 
Skyv joysticken forover når du skal kjøre forover. Jo lenger du skyver den fra 
midtstilling, desto raskere vil rullestolen gå. Når du slipper joysticken, vil rullestolen 
stoppe og aktivere bremsene. 
Dra joysticken bakover for å kjøre bakover. Når du skyver joysticken til høyre, vil 
rullestolen svinge til høyre. Når du skyver joysticken til venstre, vil rullestolen svinge 
til venstre. 
Hvis du ønsker informasjon om hvordan du velger de ulike modusfunksjonene, kan du 
se kapittel 11.6 
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11.5.  Hastighetsvalg 
 
Displayet viser gjeldende hastighetsinnstilling for rullestolen. Det er fem 
hastighetsinnstillinger. Én lampe lyser ved laveste hastighet, og fem lamper lyser for 
raskeste hastighet. 
Du endrer hastighet når rullestolen har stoppet ved å trykke én gang på 
modusknappen (MODE) og deretter føre joysticken til høyre for øke hastigheten (flere 
lamper lyser) eller til venstre for å redusere hastigheten (færre lamper lyser). 
 
Du kan også endre hastigheten mens du kjører ved å trykke på modusknappen 
(MODE). Hastigheten vil da øke med ett trinn. Du kan øke til maksimal hastighet ved 
å trykke flere ganger på modusknappen (MODE) til alle de fem lampene lyser. Hvis du 
trykker enda en gang på modusknappen (MODE), vil rullestolen automatisk gå over til 
laveste hastighet. 
Den maksimale hastigheten er 10/8/6 km/t. Den laveste kjørehastigheten (én lampe 
lyser) er ca. 40 % av høyeste hastighet. 
 
Av sikkerhetsårsaker anbefaler vi at du endrer hastighet når rullestolen står stille. 
 

11.6.  Modusfunksjoner 
 
Ståfunksjon (standard) 

LEVO combi er utstyrt med ståfunksjon på sete og rygg 
som lar brukeren få en best mulig og komplett god 
ståstilling (Se bilde  21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For å betjene ståfunksjonen, med rullestolen 
stillestående, trykk MODE knappen (se bilde 19) inntil en 
rød indikator lys tennes på rullestolsymbolet. Skyv joystick 
til venstre eller høyre side inntil indikatorlyset er  på setet 
og på ryggen på  rullestolsymbolet. På denne måten velger 
du funksjonen for ståfunksjon. 
For å heve sete, skyv joysticken fremover. For å senke sete, 
skyv joysticken bakover. For å stoppe i en valgt posisjon, 
slipp joystick pinnen. For å komme opp I full ståposisjon, 
skyv joystick forover til mekanismen stopper automatisk av 
seg selv. For å senke sete igjen, bare skyv joystick bakover 
mot deg selv.  
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Seteløft 
 

LEVO combi leveres med en seteløft som hever setet 15 cm 
(se bilde 22). 
Med rullestolen stoppet betjener du seteløften med 
modusknappen (MODE) (se bilde 19) til det røde lyset 
tennes i setesymbolet. På denne måten velger du modusen 
for seteløften. Når indikatorlampen lyser i setesymbolet, er 
seteløften aktivert. 
 
 
 
 
 

 
Du hever setet ved å skyve joysticken forover. Du senker 
setet ved å dra joysticken bakover. Du kan stoppe i en 
hvilken som helst sittehøyde ved å slippe joysticken. For å 
sitte så høyt som mulig skyver du joysticken forover til 
mekanismen automatisk slår seg av. Du senker setet igjen 
ved å føre joysticken mot deg. 
 
 
 
 

 
 
 
Hvile- og liggestilling  

LEVO combi leveres med hvile- og liggefunksjon. Når 
du aktiverer denne funksjonen, vil ryggen lenes 
bakover samtidig som fotplaten løftes opp (se bilde 
23). 
Du betjener hvile- og liggemekanismen ved å trykke  
på modusknappen (MODE) (se bilde 19) til det røde 
lyset tennes i rullestolsymbolet. Vipp joysticken til 
venstre eller høyre til det bare lyser rødt i 
ryggsymbolet. På denne måten velger du modusen 
for hvile- og liggefunksjonen. 
 
Du lener ryggen bakover og løfter fotplaten ved 
å føre joysticken bakover. For å komme tilbake i 
sittestilling eller i en mer oppreist stilling, skyver 
du bare joysticken forover. Du kan stoppe i en 
hvilken som helst stilling ved å slippe joysticken. 
Hvis du vil legge deg helt ned i horisontal stilling 
(se bilde 24; inkludert valgfri vipp av armlener), 
fører du joysticken bakover til mekanismen 
automatisk slår seg av.  
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For å sette deg i oppreist stilling igjen, skyver du bare 
joysticken forover. 
  (Disse handlingene bør kun utføres når rullestolen står 
stille.) 
 
For å oppnå enkel forflytning i liggende stilling (f.eks. fra 
seng til rullestol eller omvendt) bruker du seteløften til å 
sette rullestolen i samme høyde som det du skal forflytte 
deg til eller fra. 

 
Liggende til stående  

 
 
Med denne tilleggsfunksjonen kan du komme deg fra 
liggende til stående stilling. Du aktiverer denne 
funksjonen ved å trykke på MODE knappen en gang. (se 
bilde 19). (se bilde 19) til det røde lyset tennes i 
rullestolsymbolet. Skyv joysticken noen ganger til 
venstre eller høyre til du har bilde 25 (til venstre) på 
displayet. På denne måten kommer du deg opp fra 
liggende til stående stilling. 
 
Når du skal komme deg i stående stilling, løfter du 
ryggen og sete samtidig ved å skyve joysticken forover. 
Når du skal komme deg i liggende stilling eller en mindre 
oppreist stilling, fører du bare joysticken bakover. Du 
kan når som helst stoppe bevegelsen ved å slippe 
joysticken. For å komme i 
helt oppreist stilling (se bilde 21) skyver du joysticken 
forover til mekanismen automatisk slår seg av. For å 
komme i liggende stilling igjen, fører du bare joysticken 
bakover. (Disse handlingene bør kun utføres når 
rullestolen står stille.) 

 
Sete tilt  
 

Med valgfri setetilt (bare mulig med seteløft eller på 
modeller med tilstrekkelig plass mellom seteplate og 
batterideksel) kan du senke seteplaten i bakkant for å 
få en mer stabil stilling under kjøring (se bilde 26). 
 
Gjør følgende for å tilte setet. Trykk på 
modusknappen (MODE) til det røde lyset tennes i 
setesymbolet. Nå er seteløften aktivert. 
Skyv joysticken forover til maksimal setehøyde er 
nådd og mekanismen automatisk slår seg av. Deretter 
fører du joysticken til venstre eller høyre til det lyser i 
sete- og ryggsymbolene. Når du så fører joysticken 
bakover, vil seteplaten senke seg i bakkant. Slipp 
joysticken når du føler du har oppnådd en god 
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sittestilling. Denne mekanismen slår seg automatisk 
av når seteplaten berører batteridekselet. Setet har da 
nådd sin maksimale tiltevinkel. 
 

 
Hvilestilling med setetilt 
 

 

 

Denne hvilestillingen er svært komfortabel når du skal 
lese, lytte til musikk, se på fjernsyn eller bare slappe 
av. Denne funksjonen kan bare betjenes nå 
rullestolen har seteløft og funksjon for bakoverlening 
av rygg (når setehøyden er høy, er funksjonen 
begrenset uten seteløften). (Se bilde 27.) 
 

En komfortabel setetilt er utgangsposisjonen for en god hvilestilling. Se kapitlet 
“Setetilt” hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du tilter setet. Sjekk at 
rullestolsymbolet lyser rødt. Hvis det ikke lyser rødt, trykker du på modusknappen 
(MODE) (se bilde 19) til den røde lampen lyser i setesymbolet. Før joysticken til 
venstre eller høyre til det bare er ryggsymbolet som lyser. På denne måten velger du 
bakoverlening av ryggen. Vipp joysticken bakover for å komme i hvilestilling. Når du 
sitter i en komfortabel sittestilling, slipper du joysticken. 
 
11.7.  Lys 
 
Lysutstyret på LEVO combi inkluderer to hvite frontlys og to røde baklys i tillegg til 
fire blinklys.  
 

Lys 

Trykk på lysbryteren (se bilde 19) når du kjører under 
dårlige lysforhold. 
Viktig! Vær klar over at bruk av lys påvirker 
batterikapasiteten. 
 
Blinklys 
Trykk på høyre blinklysbryter når du skal svinge til høyre. 
Etter at svingen er utført, ta av blinklyset ved å trykke på 
knappen på nytt. (se bilde til venstre) 
Trykk på venstre knapp når du skal svinge til venstre.  Etter 
at svingen er utført, avslutt blinkingen med å trykke på 
venstre knapp en gang til. (se bilde til venstre) 
 
Varsellys 

Trykk på knappen for å aktivere varselblinker (se bilde til 
venstre) når du må parkere på fareutsatte steder. Alle 4 
blinklysene vil da blinke samtidig. Kontroller med jevne 
mellomrom at lysine virker som de skal. 
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