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Generelle oplysninger

1. Generelle oplysninger
INFORMATION

FORSIGTIG

Dato for seneste opdatering: 2021 -05- 10
(YYYY-MM-DD)
•
Læs dette dokument omhyggeligt.
•
Overhold sikkerhedsforskrifterne.

Brugere, der ikke kan læse (f.eks. børn i en
ung alder), skal instrueres detaljeret om de
symboler, der anvendes i applikationen,
deres betydning og virkning samt om
indholdet af denne brugsanvisning.
Desuden anbefales det at øve længere tid
i nærværelse af en ledsager.

INFORMATION
Du kan rekvirere denne brugsanvisning
som en PDF-fil fra kundeservice på
support@munevo.com
eller
fra
producentens
serviceafdeling
(se
adressen på bagsiden).
•
PDF-filen kan også vises i forstørret
form.
•
Hvis du har yderligere spørgsmål til
brugsanvisningen,
bedes
du
kontakte det fagpersonale, som har
givet dig munevo DRIVE.

1.1

1.2

Formål

munevo DRIVE er udelukkende beregnet til
brug af gangbesværede personer til individuel
brug til selvtransport indendørs og udendørs
og skal bruges sammen med en el-kørestol.
munevo DRIVE bruges til at styre elkørestole, især til kørsel, justering af
sædeposition og styring af nødbelysning og
er baseret på Smartglass-teknologi. munevosoftwaren på Smartglass og munevoadapterboksen styrer en elektrisk kørestol
ved
at
registrere
kørestolsbrugerens
hovedbevægelser.

Forord

Kære munevo-bruger,
Tak, fordi du valgte munevo DRIVE. For at
systemet kan anvendes korrekt, giver
brugsanvisningen dig og dine ledsagere al
den nødvendige viden om produktets
opbygning, funktion, drift og vedligeholdelse.
Gør dig bekendt med indholdet af
brugsanvisningen for at sikre en sikker brug af
munevo DRIVE. Desuden vil du modtage
oplysninger og noter om eventuelle fejl eller
funktionsfejl, der kan opstå.

Systemkrav el-kørestol - styresystem:
•
Curtiss-Wright - R-Net
•
Dynamiske kontrolelementer
LiNX

-

Enhver anden anvendelse betragtes som
ukorrekt. Producenten er ikke ansvarlig for
person- eller tingsskader som følge af forkert
brug, men kun operatøren.
munevo DRIVE må kun anvendes af
instruerede personer. En instruktion er derfor
en forudsætning for at kunne betjene munevo
DRIVE sikkert og fejlfrit og for at beskytte
personer mod farer.

Kendskab til denne vejledning er en
forudsætning for sikker brug af munevo
DRIVE. Især kapitlet "Sikkerhed" skal læses
omhyggeligt af operatøren og den
ledsagende person, før apparatet anvendes
første gang.

Munevo DRIVE's driftssikkerhed er kun
garanteret, hvis den anvendes efter hensigten
og i overensstemmelse med oplysningerne i
denne brugsanvisning. Operatøren er i sidste
ende ansvarlig for, at arbejdet foregår uden
ulykker.

Af hensyn til læsbarheden er der i teksten
valgt den maskuline form, men oplysningerne
vedrører ikke desto mindre medlemmer af alle
køn.
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1.3

Anvendelsesområder

hvilket kan få hovedet til at udløse
ukontrollerede køresignaler, må kun bruge
munevo DRIVE, når de er ledsaget af en
anden person. Denne person kan stoppe
kørestolen i nødsituationer.

Munevo DRIVE's funktionelle mangfoldighed
og intuitive betjening gør det muligt for
personer med gangbesvær at bruge den:
 Lammelse
 Tab af lemmer (amputation af ben)
 Defekt/misdannelse af lemmer
 Ledkontrakturer/skader
 Andre sygdomme
Der skal også tages hensyn til den individuelle
pleje:





1.4

ADVARSEL
Brugere, der er i stand til at styre deres
kørestol med munevo DRIVE, men som
ikke er i stand til at betjene en NØDSTOPknap, bør altid have en ledsager med sig.

Fysisk og psykisk tilstand
Alder på den handicappede person
Boliger
Miljø

1.5

Bivirkninger

Hovedpine
Når du kigger på Smartglass-skærmen, kan
det medføre træthed i øjenmusklerne og let
hovedpine.

Kontraindikationer

 Kognitive funktionsnedsættelser og
mental retardering, der udelukker
selvstændig brug af kørestolen
 Stærkt begrænset bevægelsesfrihed (<
3°) for hovedet omkring de tre akser
 Begrænset syn, der ikke kan kompenseres
med synshjælpemidler og medfører
begrænsninger i hverdagen
 Indflydelse af interfererende medicin
(rådfør dig med læge eller apoteker)
 Omstændigheder,
der
udelukker
selvstændig anvendelse af særlig kontrol

Spændinger i nakkemusklerne
De
ukendte
bevægelser
og
bevægelsesområder kan føre til træthed og
spændinger på grund af anstrengelserne.

1.6

Service
INFORMATION

Service og reparationer af munevo DRIVE
må normalt kun udføres af faguddannet og
af
munevo
autoriseret
forhandlerpersonale.
I
tilfælde
af
problemer skal du kontakte den
forhandler, der har installeret munevo
DRIVE for dig.

ADVARSEL
Personer med spasticitet, som fører til
ukontrollerede bevægelser af hovedet og
resulterer i, at en nødstopknap ikke kan
aktiveres med hovedet, må kun bruge
munevo DRIVE, når de er ledsaget af en
anden person. Denne person kan stoppe
kørestolen i nødsituationer.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis et problem
ikke kan løses på trods af at du har læst
brugsanvisningen, skal du kontakte den
medicinalforretning, som har solgt og
installeret kontrolenheden for dig.
For at sikre kundernes tilfredshed bestræber
munevo sig på at støtte kunderne i enhver
henseende, så de er tilfredse med produktet i
lang tid fremover.

ADVARSEL
Personer, der lider af narkolepsi eller har
en tendens til at falde ufrivilligt i søvn,
4
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2.1

Betydningen af symbolikken

2.3

Generelle
sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL

ADVARSEL

Risiko for kvælning
Sørg for, at emballagematerialerne ikke
kommer i hænderne på børn.

Advarsler om mulige alvorlige risici for
ulykker og personskader.

FORSIGTIG

ADVARSEL

Advarsler om mulige risici for ulykker og
personskader.

Resterende risici
På trods af alle foranstaltninger til at
minimere risiciene ved brug af munevo
DRIVE kan restrisici ikke udelukkes.
En liste over de resterende risici findes i
bilaget under punkt 14.6.

NB
Advarsel om mulig teknisk skade.

FORSIGTIG
Risiko for ulykker og personskader som
følge af manglende overholdelse eller
manglende
overholdelse
af
sikkerhedsinstruktionerne.
Alle sikkerhedsanvisninger i denne
betjeningsvejledning og i alle andre
relevante dokumenter skal overholdes og
overholdes. Instrukserne skal være
tilgængelige for operatøren til enhver tid.

INFORMATION
Bemærkninger til driften. Bemærkninger
til servicepersonale.

2.2

Standarder og retningslinjer

Alle
sikkerhedsoplysninger
i
denne
brugsanvisning henviser til de gældende
nationale love og bestemmelser i Den
Europæiske Union. I andre lande skal de
gældende love og nationale bestemmelser
overholdes.

FORSIGTIG
Risiko for ulykker og personskade ved
forkert brug.
munevo DRIVE må kun anvendes til det
tilsigtede formål og må kun anvendes af
instruerede personer.

Ud over sikkerhedsforskrifterne i denne
brugsanvisning skal de generelt gældende
bestemmelser fra arbejdsgiverforeningen
(BGV), bestemmelserne om forebyggelse af
ulykker (UVV) og om miljøbeskyttelse
overholdes og overholdes. Alle oplysninger i
denne brugsanvisning skal til enhver tid følges
uden begrænsninger.

FORSIGTIG
Risiko for ulykker ved kørsel uden
erfaring.
Kørsel uden erfaring kan utilsigtet føre til
kollisioner og andre farlige situationer. Øv
dig i at bruge munevo DRIVE, helst i jævnt,
overskueligt
terræn.
Din
medicinalforretning og munevo besvarer

munevo
DRIVE
er
bygget
i
overensstemmelse med de gældende
teknologiske regler og er sikker at betjene.
Sikkerheden ved munevo DRIVE er bekræftet
af
CE-mærket
og
overensstemmelseserklæringen.
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Sikkerhed
til anvisningerne i servicevejledningen
(monteringsvejledning).

gerne alle spørgsmål, du måtte have om
brugen af munevo DRIVE.

Forkert installation vil medføre, at garantien
eller garantien bortfalder.

INFORMATION
Ukorrekt brug af munevo DRIVE eller
manglende overholdelse af advarsler vil
medføre tab af garantikrav.

Desuden medfører åbning af komponenterne
uden at have konsulteret munevo på forhånd
også udelukkelse af garantien eller garantien.
Enhver ændring af komponenterne vil gøre
CE-certificeringen ugyldig.

ADVARSEL
Beskyttelse mod flammer
Plastdele opfylder kravene i henhold til
UL94.

2.4

2.5

Sikkerhed under drift s
ADVARSEL

Risiko for ulykker og personskade på
grund af defekte sikkerhedsfunktioner.
Operatøren er forpligtet til at forsikre sig
om munevo DRIVE's sikre og korrekte
tilstand, herunder sikkerhedsfunktionerne,
før hver brug. munevo DRIVE må kun
betjenes, når alle sikkerhedsfunktioner er
funktionsdygtige.

Sikkerhedskrav til transport,
opbevaring og montering

Transport og opbevaring
FORSIGTIG
Skader som følge af forkert transport.
Transporter altid smartglasset i den
medfølgende kuffert for at undgå skader.

ADVARSEL
Risiko for ulykker og skader som følge af
ændret kørestolsprogrammering.
Ændringer
af
hastighedseller
accelerationsparametre kan føre til
uforudsete
og
ukontrollerbare
køreegenskaber med ulykkesvirkninger.
Test altid kørselsadfærden på din elkørestol,
når
du
har
afsluttet
programmeringen.

For yderligere oplysninger om korrekt
transport og optimale opbevaringsforhold
henvises til kapitel 6 "Transport og
opbevaring".
Montering
ADVARSEL
Forkert samling
munevo DRIVE må kun installeres af
forhandlere, der er autoriseret til dette
formål, således at ukorrekt installation er
udelukket.

ADVARSEL
Risiko for ulykker ved kørsel uden
erfaring.
Kørsel uden erfaring kan føre til kollisioner
og andre farlige situationer. Træn
håndteringen af munevo DRIVE sammen
med din elektriske kørestol, før du bruger
den første gang på jævnt, overskueligt
terræn.

Monteringen af komponenterne i munevo
DRIVE må kun udføres af en forhandler, der er
autoriseret og uddannet af munevo.
Forhandleren udfører monteringen i henhold
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ADVARSEL

ADVARSEL

Der skal udvises ekstrem forsigtighed i
nærheden af usikrede landinger, stejle
skråninger eller forhøjede overflader.
Utilsigtede bevægelser eller for høj
hastighed i sådanne situationer kan
medføre personskade og materielle
skader.
Reducer hastigheden ved kørsel i ujævnt
terræn, da der kan opstå utilsigtede
hovedbevægelser og manøvrering.

Interferens med andre enheder
Vær opmærksom på, at komponenterne i
munevo
udsender
elektromagnetisk
stråling. I meget sjældne tilfælde kan
denne stråling forstyrre medicinsk udstyr
(f.eks. pacemakere eller defibrillatorer).
Hold tilstrækkelig afstand til apparaterne,
eller kontakt din læge eller producenten.
Sluk for munevo DRIVE, hvis der ikke er
brug for nogen funktion. Hvis du
bemærker en funktionsfejl i en anden
enhed, skal du holde op med at bruge
munevo DRIVE.

ADVARSEL
Fare for ulykker på grund af
ukontrolleret kørselsadfærd.
Når du bruger munevo DRIVE med din elkørestol,
kan
der
forekomme
ukontrollerede bevægelser på grund af
funktionsfejl. I så fald skal du straks
kontakte din autoriserede forhandler. Tag
straks munevo DRIVE ud af drift, hvis du
opdager fejl, defekter eller andre farer, der
kan medføre personskade.

ADVARSEL
Interferens fra andet tilbehør
Anvendelse af andet tilbehør, andre
transducere og ledninger end dem, der er
specificeret eller leveret af munevo til
dette udstyr, kan resultere i forøgede
ELEKTRISKE UDSTØDELSER eller nedsat
elektromagnetisk immunitet for udstyret
og kan resultere i forkert funktion.

ADVARSEL

ADVARSEL

Elektromagnetisk stråling
Når du bruger munevo DRIVE, kan der
forekomme forstyrrelser på grund af
elektromagnetiske
felter.
Vær
opmærksom på følgende særlige forhold
under driften:
Munevo DRIVE er testet i henhold til EMCbestemmelserne (EN 60601-1-2), men dets
funktionalitet kan alligevel påvirkes af
elektromagnetiske felter.
Sluk for el-kørestolen i tilfælde af uventet
betjening eller i tilfælde af utilsigtet
frigørelse af bremserne, så snart det kan
gøres på en sikker måde. I så fald skal du
straks
kontakte
din
autoriserede
forhandler. - Yderligere oplysninger om
munevo DRIVE's overensstemmelse med
hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet
og de specifikke tests i henhold til EN
60601-1-2 findes i bilaget, under 14.5.

Interferens fra HF-enheder
BÆREDYGTIGT
RFkommunikationsudstyr
(radioer)
(herunder deres TILBEHØR som f.eks.
antennekabler og eksterne antenner) må
ikke anvendes i en afstand på mindre end
30 cm fra de dele og kabler i munevo
DRIVE, der er udpeget af munevo.
Manglende overholdelse kan føre til en
forringelse af anordningens ydeevne.

NB
Skader som følge af overophedning eller
kulde.
munevo
DRIVE
fungerer
kun
i
temperaturområdet fra 0 °C til +35 °C. Den
må ikke anvendes uden for dette
temperaturområde.
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INFORMATION
Ved kørsel på offentlig
færdselsreglerne overholdes.

2.6

vej

skal

2.8

Netværkssikkerhed

FORSIGTIG
Risiko for ulykker og personskade på
grund af forkert betjening.
Munevo DRIVE må kun anvendes af en
kompetent operatør. Operatøren og
eventuelle ledsagere skal derfor instrueres
i brugen af munevo DRIVE af personer,
der er autoriseret og uddannet af munevo
DRIVE.
Operatøren skal have læst og forstået den
komplette brugsanvisning. Det er ikke
tilladt at køre under træthed, under
påvirkning af alkohol eller medicin.
Operatøren må ikke have en mental
funktionsnedsættelse, der midlertidigt
eller
permanent
nedsætter
opmærksomheden og dømmekraften.

Oplysninger om netværkssikkerhed findes i
afsnit 10.2 "IT-sikkerhedsforanstaltninger".

2.7

Sikkerhedskrav
vedligeholdelse
bortskaffelse

til

Krav til operatøren

pleje,
og

FORSIGTIG
Risiko for ulykker og personskader som
følge
af
forkert
vedligeholdelse,
reparation eller justering.
Vedligeholdelse af munevo DRIVE må kun
udføres af personale, der er autoriseret og
uddannet af munevo DRIVE. Dette gælder
også for alle reparationer og justeringer af
munevo DRIVE-Boxen. Forkert justering
kan føre til tab af funktionalitet.

FORSIGTIG
Psykisk nedsat funktionsevne eller brug af
medicin,
både
receptpligtig
og
håndkøbsmedicin, kan påvirke din evne til
at bruge kørestolen på en sikker måde.
Kontakt din læge, hvis du tager medicin.

FORSIGTIG
Risiko for skader som følge af
ukontrollerede bevægelser.
Fjern altid sikringen, når du udfører
vedligeholdelse
med
batteridækslet
åbent.

2.9

Sikkerhedsfunktioner

For at kunne stoppe kørestolen i farlige
situationer er der monteret en nødstopknap
på kørestolen. Kørestolen kan altid slukkes og
tændes igen ved hjælp af denne knap.

NB
Skader på elektronikken på grund af
vandindtrængning.
Munevo DRIVE må under ingen
omstændigheder rengøres med en
vandstråle eller højtryksrenser. Undgå for
enhver pris at komme i direkte
vandkontakt med elektronik.

ADVARSEL
Risiko for ulykker og personskade på
grund af defekte sikkerhedsfunktioner.
Operatøren er forpligtet til at kontrollere
sikkerhedsanordningens,
NØDSTOPknappen, før hver brug. munevo DRIVE
må kun betjenes, hvis NØDSTOP-knappen
er funktionsdygtig.

INFORMATION
munevo DRIVE skal kontrolleres mindst
en gang om året af en autoriseret specialist
for at sikre, at det fungerer korrekt og er
sikkert at køre.
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Leveringsomfang
ADVARSEL

Partinummer

Risiko for ulykker og personskader i
nødsituationer.
NØDSTOP-knappen tjener som NØDSTOP.
I nødsituationer som f.eks. ukontrolleret
kørselsadfærd med el-kørestolen skal
knappen NØDSTOP aktiveres. NØDSTOPknappen skal være monteret på kørestolen
på en sådan måde, at den altid er let at
betjene og nå for brugeren.

Medicinsk udstyr
Lagertemperaturområde
Gennemgå brugsanvisningen
for at finde vigtige
sikkerhedsrelaterede
oplysninger

Registrering af fald:
Hvis brillerne falder ned under brug,
registreres dette som et fald, og kørestolen
stoppes straks. For at forhindre yderligere
uønskede funktioner i at blive udført, låser
brillerne sig selv. Før yderligere brug skal
brillerne låses op ved at vippe hovedet til
venstre i 3 sekunder. (Jf. 4.4.9)

2.10

Følg brugsanvisningen
beskytte mod fugt
Bemærkninger om
bortskaffelse i
overensstemmelse med
WEEE-direktivet.

Advarsels- og typeskilte

CE-mærkning "Europæisk
overensstemmelse

Typeskiltet er placeret på din munevo DRIVEadapterboks og på forsiden af denne
brugsanvisning. Typeskiltet viser den
nøjagtige model, serienummer og andre
tekniske data.

Tabel 2- 1: Anvendte symboler

3

Leveringsomfang

Leveringsomfanget omfatter:

Når du kontakter din forhandler eller munevo
GmbH, skal du altid have serienummeret klar
ved hånden.

Monteret på kørestolen:





Anvendte symboler i henhold til EN ISO
15223-1

munevo DRIVE Adapter
Serielt kabel - D-Sub 9
Monter om nødvendigt adapterboksen
Om nødvendigt 2xM6-skruer og
møtrikker til montering af beslaget

Til dig:

Producent







Fremstillingsdato
Serienummer
Produktets referencenummer
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Brugsanvisning
munevo Smartglass
Sag
Strømforsyningsenhed
Smartglass opladningskabel

Operation

4

Operation

4.1

Montering af brillerne

2

FORSIGTIG
Hvis brillerne er placeret forkert, kan
skærmen hindre dit udsyn og forårsage en
ulykke. Hvis den er placeret for lavt, kan du
have tendens til at hælde hovedet opad,
når du ser lige fremad. Dette kan medføre
belastning af nakken og sløret syn, hvis du
bærer briller med receptpligtige linser.

2.

Munevo Smartglass bæres som normale
briller. Displayet skal være lige over højre øjes
synsfelt.

Med venstre hånd foldes rammen
ind mod dig

3

Brillerne leveres med et stel i titanium. Hvis
der er behov for korrigerende linser for at
kompensere for et synshandicap, kan
titanstellet udskiftes med et passende
brillestel, se 4.2. I det følgende beskrives det,
hvordan stellet kan udskiftes:
1
3.
4.

4.2
1.

Hold brillerne med højre hånd lige
bag "displayet" som vist i "1".

Nu kan du udskifte rammen med
en anden.
Fastgørelse af rammen: Sæt
rammen tilbage på leddet, og fold
den fremad, indtil den klikker på
plads.

Brillestel til receptpligtige
linser

I stedet for titanrammen er der to brillestel,
som Smartglass kan klikkes på. Rammerne
(brun, grå) er vist nedenfor:

Figur 4- 1: Brillemodel Sajama - brun
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i.
ii.
2.

Op - tilbage til den forrige
menu
Ned
Bekræft

Kørselstilstand

Figur 4- 2: Brille model Avella - grå

Til begge stel er der også en højre tinding, så
du kan bære dem uden Smartglass. Når du
fjerner templet, kan du gå frem som beskrevet
i 4.1, hold brillerne i henhold til 1. Dog ikke
foran hængslerne, men hold hængselets knap
trykket ned, når du lukker.

4.3

a.

Gestik

Programmet munevo DRIVE betjenes ved
hjælp af hovedbevægelser. Der skelnes
mellem input af kørselssignaler, dvs.
bevægelser, der resulterer i bevægelser af
kørestolen, og menukontrol, dvs. bevægelser
til styring af applikationsmenuen. Ud over
hovedbevægelser kan menuen også styres via
touchpad'en på siden. Dette kan især være
nyttigt for plejere/assistenter.

b. Hovedbevægelse
hovedets
bagudvendte hældning bruges til
at køre kørestolen fremad eller
bagud (afhængigt af den valgte
køretilstand). Fra version 3.4.5 er
det muligt at ændre tiltretningen
ved kørsel. I administratormenuen
er
der
et
menupunkt
"Kørselsbevægelser", hvor du også
kan vælge "Vip nedad".

Følgende hovedbevægelser bruges til at
betjene applikationen og køre kørestolen.
1.

Ansøgning

a.

Hovedbevægelse - Hovedet hælder
til siden ved højresving og
venstresving eller ved svingning i et
sving. Jo mere hovedet hældes, jo
strammere drejning.

Hovedbevægelse - vandret nik med
hovedet bruges til at skifte mellem
menupunkter.

For yderligere oplysninger om betjeningen af
munevo DRIVE kan du se forskellige
instruktionsvideoer på www.munevo.com.

4.4

Start af Smartglass

Hvis Smartglass var slukket, skal den startes
via knappen på indersiden af batterimodulet
(bag højre øre) (tryk i 2 sekunder). Efter
opstartsprocessen befinder brugeren sig i
programmets hovedmenu. Brillerne kan

b. Bevægelse af hovedet - lodret nik
med hovedet
11
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slukkes ved at holde knappen nede i 2
sekunder. Hvis brillerne ikke starter på trods af
tidligere indlæsning, skal du trykke på
knappen og holde den nede i 10 sekunder for
at foretage en nulstilling. Tryk derefter på igen
i 2 sekunder, hvorefter glassene starter.

Figur 4- 3: Tænding af brillerne
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4.5

Menustruktur

Nedenfor forklares menustrukturen i detaljer. For at opnå en bedre betjening er det muligt at navigere
til venstre og til højre i de fleste menupunkter. munevo DRIVE er tilgængelig i tre versioner: "Driving
only", "Basic" og "Advanced". De menupunkter, der vises, afhænger af den valgte version. Versionen
kan ændres i Admin-menuen. Når du har startet goggles, er du automatisk i hovedmenuen under
"Driving" (kørsel).

Figur 4- 4: Menustruktur

4.5.1

Kørsel
Kørsel

Fremadrettet

Omvendt

Figur 4- 5: Ændring af kørselsretningen

4.5.1.1

I menuen "Kørsel" kan der vælges normal
kørselstilstand ("Forward") og bakgear ("Reverse")
samt forskellige køreprofiler. Ved at nikke til venstre
skifter du mellem indendørs og udendørs tilstand,
mens du ved at nikke til højre skifter mellem
fremadgående og bagudgående tilstand. Omvendt
tilstand kan også vælges i aktiveret køretilstand ved
at nikke med højre hånd, forudsat at hovedet er i
nulposition (se også punkt 4.4.11).

Profiler
Kørsel

Der kan vælges to køreprofiler med forskellige
kørestolshastigheder:
Indendørs - langsom profil for at kunne køre sikkert og
kontrolleret indendørs

Udendørs

Indendørs

Udendørs - hurtigere profil til at tilbagelægge lange
afstande udendørs.

Figur 4- 6: Ændring - indendørs/udendørs
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4.5.1.2

Aktivere tur

Du aktiverer munevo DRIVE ved at nikke nedad i køremenuen. Et orange profilsymbol og pile, der er
lidt længere fra hinanden, viser dette på displayet. Du kan nu styre kørestolen ved at vippe hovedet
(se afsnit 4.4.9). Nik nedad igen for at deaktivere munevo DRIVE. Profilsymbolet er nu hvidt igen, og
pilene er tættere på hinanden. Kun i deaktiveret tilstand kan du ændre profilen og vælge alle andre
menupunkter. Hvis "Drive" er aktiveret, og du befinder dig i nulpositionen (kørestolen bevæger sig
ikke), kan du stadig skifte mellem fremad- og bakgear ved at nikke til højre.
Under kørslen er menuen ikke synlig, så du kan koncentrere dig bedre om kørslen, og batteriforbruget
reduceres. Så snart du stopper, vises menuen igen på displayet.

4.5.2

Justering af sæde

Sædeindstillingen kan justeres via dette menupunkt. De forskellige sædetilstande kan vælges ved at
nikke sidelæns. Ved at nikke nedad aktiveres den valgte tilstand, og ved at vippe til venstre og højre
(identisk med kørebevægelserne) ændres den tilsvarende sædeposition. Ved at nikke opad forlader
du undermenuen for den aktiverede sædetilstand igen. Derefter er det muligt at ændre tilstanden eller
forlade menuen.
Når du har ændret siddepositionen, skal du kalibrere bevægelserne til styring af kørestolen igen, da
hovedets hældning kan have ændret sig som følge heraf. Du vil dog også blive informeret om dette,
når køretilstanden aktiveres. Du kan stadig aktivere køretilstand ved at nikke nedad. Gør det dog kun,
hvis du er sikker på, at din aktuelle nulposition ikke afviger væsentligt fra den kalibrerede position, da
kørestolen ellers vil begynde at bevæge sig. For at kalibrere nulpositionen igen skal du nikke til højre
og derefter nedad, når advarslen vises. For en mere detaljeret forklaring af kalibrering, se 4.5.11.

4.5.3

Medier
Du kan få adgang til kameraet og galleriet via
menupunktet "Medier".

Medier

Kamera

Galleri

Figur 4- 7: Mediemenustruktur

4.5.3.1

Kamera

Med kameraet kan du nemt
tage et billede af dine
omgivelser
eller
andre
personer.
Så
snart
Figur 4- 8: Kamera-menu
menupunktet "Kamera" er
aktiveret, har du 5 sekunder
til at placere hovedet i overensstemmelse hermed, før billedet tages. Via Smartglass' skærm kan du se
kameraets udsnit eller det senere foto. Hvis der er blevet taget et foto, vises det automatisk på
displayet. Ved at nikke nedad åbner du en ny menu. Du har mulighed for at tage et nyt billede, slette
det billede, du lige har taget, eller dele det. For at gøre dette skal din medicinalvareforretning eller
munevo gemme en e-mailkontakt, som vil modtage billederne via e-mail. For at overføre billederne til
Del

En mere

Slet
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en computer skal brillerne være tilsluttet computeren med det medfølgende kabel. Her kan billederne
indlæses som fra en ekstern hukommelse (f.eks. et USB-stik).
INFORMATION
Hyppig brug af fotofunktionen kan reducere batteriets levetid betydeligt.

4.5.3.2

Galleri

I galleriet kan du se, dele eller slette billederne via skærmen. Det anbefales at overføre billederne til en
computer og se dem der for at forlænge batterilevetiden. For at gøre dette skal du blot tilslutte brillerne
til din computer med det medfølgende USB-kabel. Her kan billederne indlæses som fra en ekstern
hukommelse (f.eks. et USB-stik).

4.5.4

Indstillinger

Kalibrerings- og Smartglass-indstillingerne, f.eks. lydstyrke og sprog, kan justeres under menupunktet
Indstillinger. Her styres også kørestolens belysning.
Indstillinger

Kalibrering

Lys

Advarselslampe
r for farer

Volumen

Sprog

WLAN

Figur 4- 9: Menustruktur for indstillinger

4.5.4.1

Kalibrering

I denne undermenu kan der foretages kalibrering af sensorerne, både for menuens
betjeningsbevægelser og for kørebevægelserne. Den nøjagtige kalibreringsprocedure forklares på
skærmen og via højttaleren. Kapitlet Kalibrering (4.4.4.4.1) indeholder flere detaljer.

4.5.4.2

Lys

Du kan tænde og slukke for belysningen af din kørestol via menupunktet Lys. Hvis du nikker til højre,
tændes kørestolens for- og baglygter, og hvis du nikker til højre igen, slukkes de igen. Nik opad for at
komme ud.
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4.5.4.3

Advarselslamper for farer

Kørestolens advarselslamper kan tændes og slukkes via menupunktet Advarselslamper. Hvis du nikker
til højre, tændes advarselsblinklyset, og hvis du nikker til højre igen, slukkes det. Nik opad for at komme
ud.

4.5.4.4

Volumen

Programmets lydstyrke kan justeres via dette menupunkt. Det ønskede lydstyrkeniveau kan vælges
ved at nikke sidelæns (til højre eller venstre). Nik opad for at komme ud.

4.5.4.5

Sprog

Programmets sprog kan indstilles via dette menupunkt. Du kan skifte mellem tysk, engelsk, fransk og
hollandsk ved at nikke sidelæns. Valget bekræftes ved at nikke nedad. Appen genstartes derefter på
det valgte sprog. Hvis menupunkterne ikke vises med den korrekte udtale, skal du tilslutte Smartglass
til internettet og foretage sprogvalget igen.

4.5.5

WLAN

I dette menupunkt kan brillerne tilsluttes til et WLAN, så de kan få adgang til internettet. Dette er f.eks.
nødvendigt for at opdatere til den nyeste version af programmet (flere oplysninger om opdatering
under Sync, afsnit 4.4.6.3). Du har brug for hjælp fra nogen til at gøre dette. Mere herom i tillægget,
under 14.3

4.5.6

Support

I menuen Support finder du individuelle oplysninger om enheden og softwaren. Nødfunktionen er
meget vigtig.

4.5.6.1

Nødsituationer

Nødfunktionen gør det muligt for brugeren at sende en besked til sin nødkontakt, hvis der er en
internetforbindelse (f.eks. via en smartphone). I nødmenuen kan afsendelsen af beskeden bekræftes
ved at nikke nedad. Et nik opad giver brugeren mulighed for at forlade menuen uden at sende en
nødmeddelelse. Denne funktion vil blive udvidet i fremtiden, så der kan sendes GPS-koordinater, som
modtageren af beskeden kan bruge til at lokalisere dig.

4.5.6.2

App-info

Oplysninger om enheden kan fås via dette punkt. For at afslutte, nikker du opad som sædvanligt.

4.5.6.3

Synkronisering

Munevo-appen kan opdateres til den nyeste version ved synkronisering. Du vil blive informeret om nye
versioner eller ændringer via e-mail eller via din forhandler. Der kræves en internetforbindelse for at
synkronisere.
Opdater din app hver måned for at sikre, at du har den nyeste version installeret.

4.5.7

Idle-tilstand

Hvis du vipper til højre i 3 sekunder, låses programmet. Ved at vippe til venstre i 3 sekunder låses den
op igen (se 4.4.10). Efter 1 minut går brillerne automatisk i dvaletilstand og slukker for skærmen for at
reducere batteriforbruget. Hvis du vil bruge brillerne igen, skal du vippe hovedet til venstre i 3
sekunder.
16
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4.5.8
Symbol

Flere symboler
Betydning
Låsesymbol

Lås symbolet op

Symbol for ladningstilstand

Lavt batteriniveau
Tabel 4- 1: Symboler i displayet
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4.5.9

Bevægelser ved kørsel

Dette kan resultere i en utilsigtet start
under kørsel.

Kørestolen kan køres ved at vippe hovedet.
Hvis hovedet vippes bagud/opad, bevæger
kørestolen sig fremad. Hvis du fører hovedet
til startpositionen/nulpositionen, stopper
kørestolen. Ved at vippe hovedet til højre eller
venstre
kan
kørestolen
styres
i
overensstemmelse hermed. Vippemængden
kan bruges til at styre kørestolens hastighed
eller svingets radius proportionalt. For
eksempel, jo mere hovedet hældes, jo
strammere er kurven. De maksimale
positioner
indstilles
ved
hjælp
af
kalibreringen. Startpositionen kan også
justeres individuelt via denne.

4.5.11.1

Sammenfatning af gestus:
•
•

Kipning bagud/opad - kørsel med
kørestolen lige fremad.
Sidelæns tilt - drejning af kørestolen til
højre og venstre. I kombination med
hældning bagud/opad kan der køres
kurver med forskellige radier.

4.5.11.2

Kalibrering af kørsel ("Tilt")

Under denne kalibrering registreres de
maksimale værdier for hovedets hældning.
Det er vigtigt, at det ikke er obligatorisk at
udføre de størst mulige hældningsvinkler. Der
bør snarere vælges den mest behagelige
hældning. Efter valg af menupunktet "Tilt"
skal hovedet også her holdes stille. Hovedets
position
svarer
til
den
senere
startposition/nulposition, hvor kørestolen er
stationær. Den kan kalibreres som ønsket.
Vippevinklerne kalibreres derefter for de tre
retninger, bagud, til højre og til venstre. I
modsætning til menukalibreringen skal du
vippe hovedet i den angivne retning til den
ønskede maksimale position og holde den i 5
sekunder. Når kalibreringen er afsluttet, vises
et orange kryds.

4.5.10 Lås tilstand
Hvis kørselstilstanden er deaktiveret, kan du
bevæge hovedet uden at kørestolen kører.
Det kan dog ske, at nikkebevægelser åbner
menuen, og at menupunkter vælges, uden at
det er tilsigtet. Under samtaler bevæger du
f.eks. ofte hovedet op og ned. For at forhindre,
at du vælger en kørselstilstand og kører af
sted utilsigtet, er der låsetilstand. Hvis du
vipper til højre i 3 sekunder, låses
programmet. Hvis du vipper til venstre i 3
sekunder, låses den op igen. Hvis programmet
er låst, vises det ved en orange lås. (Se
illustration under punkt 4.4.8)
Du kan låse programmet, når den lille hvide lås
er synlig øverst i midten.

4.5.11

Menu-kalibrering ("Nod")

Formålet med denne kalibrering er at
registrere eventuelle nikkebevægelser af
hovedet, som bruges til menukontrol. Efter
valg af menupunktet "Nod" bliver brugeren
bedt om at holde hovedet stille. Dette tjener
til at måle den mindste bevægelse, f.eks. som
følge af en rystelse. Herefter udføres de
nikkende bevægelser tre gange i træk i alle
retninger, og retningerne er angivet på
skærmen. En grøn prik og et bip signalerer, at
bevægelsen er klar til at blive udført. For
pitchingbevægelserne
er
rotationshastighederne afgørende; de skal
vælges således, at de kan udføres uden
anstrengelse. Et orange kryds bekræfter
kalibreringen.

Kalibrering
INFORMATION

Kalibrer brillerne regelmæssigt. En
ændring i siddepositionen kan have
indflydelse på hovedets udgangsposition.
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5

Produktbeskrivelse

5.1

Smartglass

5.1.1

Oversigt

Figur 5- 2: Tilslutning af opladningskablet

Figur 5- 1: Oversigt Smartglass

2.

INFORMATION
Oplad batteriet. Før du bruger
Smartglass, eller hvis Smartglass ikke har
været brugt i længere tid, skal batteriet
oplades.

3.

NB

ADVARSEL
•

Eksplosionsfare. Brug kun opladere,
batterier og kabler, der er godkendt af
munevo, til at oplade Smartglass. Brug af
ikke-godkendte opladere eller kabler kan
medføre en eksplosion af batteriet eller
beskadige Smartglass.

•

ADVARSEL
Varme ved opladning af glassene
Det er normalt, at batteriet udvikler varme,
når det oplades. Batterierne i vores briller
er beskyttet mod overophedning.

5.1.2
1.

Sæt
USB-strømadapteren
i
en
stikkontakt.
Når Smartglass er fuldt opladet, skal du
først tage kablet ud af brillerne og
derefter tage opladeren ud af
stikkontakten.

Indlæs Smartglass

Brug det medfølgende USB-kabel
og
den
medfølgende
USBstrømadapter. En oplader fra en
tredjepart oplader muligvis ikke
Smartglass korrekt.
Forkert tilslutning af opladeren eller
brug af en ikke-godkendt oplader
kan forårsage alvorlig skade på
enheden. Skader forårsaget af
forkert brug er ikke dækket af
garantien.

INFORMATION

Tilslut
USB-kablet
til
USBstrømadapteren. Tilslut derefter den
anden ende af USB-kablet til
Smartglass.

•

•
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For at spare energi skal du trække
stikket ud af opladeren, når den ikke
er i brug.
Den medfølgende oplader har ikke
en tænd/sluk-knap. Den skal derfor
tages ud af stikkontakten, så der
ikke går energi til spilde.

Produktbeskrivelse
Det anbefales, at brillerne ikke udsættes for
regn, især kraftig regn eller vand, i længere
perioder.

Brillerne kan også oplades under kørslen. Til
dette formål kan den medfølgende
powerbank eller kørestolens eller Omnimodulets USB-udgang anvendes.

5.1.3

5.2

Status for opladning

munevo
DRIVE
Adapter
modtager
kørselssignalerne
fra
Smartglass
via
Bluetooth-radioteknologi og sender dem
videre til kørestolen som styresignaler via
indgangsmodulet (Curtiss-Wright OMNI eller
indgangsmodul fra LiNX). For at kunne
anvendes uden for bygninger er munevo
DRIVE-adapteren beskyttet mod stænkvand.

Batteriets opladningsstatus kan aflæses på
displayet. Det vises ved et lille batteri i øverste
højre hjørne. Hvis opladningsniveauet falder
til under 30 %, får du besked om dette ved
hjælp af visuelle og akustiske signaler.

5.2.1

Pas på batteriet

Før første brug skal et nyt batteri oplades til
80-100 %. Et batteri bør som udgangspunkt
ikke tømmes helt, før det genoplades, hvis det
er muligt. En hukommelseseffekt, som opstod
med tidligere batterier, findes ikke med
moderne batterier.

NB
Eksterne kræfter, f.eks. et slag eller et fald,
kan beskadige kabinettet, og enheden kan
blive støv- og vandafvisende som følge
heraf.

Overdreven varme og kulde kan påvirke
batteriets levetid, og derfor bør brillerne kun
opbevares i et temperaturinterval på -20 til 45
°C. Sørg for, at batteriet er opladet til 30-50
%, hvis du ikke bruger brillerne i længere tid.
Dette
beskytter
batteriet
mod
dybdeafladning.

5.1.5

Stænk- og støvbeskyttelse i
henhold til IP65 og IP53:

Bemærk venligst, at de følgende instruktioner
kun vedrører kontakt med vand og støv, andre
væsker er ikke omfattet af disse instruktioner.
Adapteren og smartglasset kan blive
beskadiget af vand eller støv. Overhold disse
instruktioner for at undgå skader på enheden.

Figur 5- 3: Opladningstilstand

5.1.4

munevo DRIVE Adapter

Munevo
DRIVE-adapteren
opfylder
betingelserne for IP65-beskyttelsesklasse (i
henhold til DIN EN 60529). Det første
kodenummer "6" angiver, at adapteren er
fuldt beskyttet mod berøring. Det andet
kodenummer "5" betyder, at adapteren er
beskyttet mod vandstråler fra alle vinkler og
derfor kan bruges uden begrænsninger, selv i
regnvejr.

Brug af beskyttelsesbrillerne
i våde omgivelser

Munevo Smartglass opfylder betingelserne i
beskyttelsesklasse IP53 (i henhold til DIN EN
60529). Det første kodenummer "5" angiver,
at brillerne er beskyttet mod støv og
fremmedlegemer i skadelige mængder. Det
andet kodenummer "3" betyder, at der ydes
beskyttelse mod nedfaldende stråler i op til
60° fra lodret. Den kan bæres udendørs. I

NB
Ekstern kraft, f.eks. et slag eller et fald, kan
beskadige kabinettet, og enheden kan
blive vandafvisende.
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Transport og opbevaring
tilfælde af regn skal du søge tørt terræn så
hurtigt som muligt for at undgå skader.

6

Transport og
opbevaring

6.1

Transport

ingen omstændigheder foretages med en
vandstråle eller højtryksrenser.
Komponenterne i munevo DRIVE skal
rengøres med jævne mellemrum, afhængigt
af deres anvendelse og tilsmudsningsgrad.
Brug en blød, let fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel til at rengøre produkterne.

Når du transporterer smartglasset, skal du
altid slukke for smartglasset og bruge den
medfølgende taske for at undgå skader.
Transporter kassen på en sådan måde, at den
er beskyttet mod fald og andre voldsomme
stød. Undgå permanent direkte udsættelse
for sollys.

7.3

Vedligeholdelsesintervaller
INFORMATION

Hvis du har brug for en reservedel, skal du
kontakte din medicinalforretning. Der må
kun anvendes reservedele fra munevo.
Manglende overholdelse vil medføre tab af
garantikrav.

FORSIGTIG
Skader som følge af forkert transport.
Transporter altid Smartglass i den
medfølgende kuffert for at undgå skader.

6.2

Opbevaring

Opbevar Smartglass optimalt ved en
temperatur mellem -20 °C og 45 °C. Undgå så
vidt muligt opbevaring i fugtige omgivelser.
Produktet må ikke opbevares i direkte,
permanent sollys.

7

Vedligeholdelse og pleje

7.1

Opdateringer af software

INFORMATION
Hvis der opstår problemer under
vedligeholdelse, skal du kontakte din
medicinalforretning.
Før hver brug skal det kontrolleres, at
kontrolenheden fungerer. De aktiviteter, der
er anført i tillæg 1, skal udføres af brugeren
eller en plejer i overensstemmelse med
intervallerne.

Hvis en ny version af munevo DRIVEsoftwaren er tilgængelig, vil du blive
informeret om dette via e-mail. Hvis der
foretages større ændringer som følge af en
softwareopdatering, vil du gerne modtage en
opdateret version af brugsanvisningen via email.

7.2

Rengøring
vedligeholdelse

NB
I nogle tilfælde kan påvirkninger af
ydeevnen
ikke
undgås,
hvis
vedligeholdelse og opbevaring ikke
udføres i overensstemmelse med de
anvisninger, der er givet her.

og

NB
Brug ikke aggressive rengøringsmidler,
kemiske stoffer eller hårde børster til at
rengøre produkterne. Rengøring må under

8

Afhjælpning af
funktionsfejl/fejl

8.1

Fejl

Bilag 2 er beregnet til at hjælpe dig med at
rette fejl. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe
21

Tekniske data
problemet,
skal
medicinalforretning.

8.2

du

kontakte

din

Nederlandene - Inspektoratet for sundhed
og ungdomsforsorg
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen,
Nederlandene+31
88 1205000, F: +31 88 1205001
E-mail: meldpunt@igj.nl

Fejl/Fejl

Hvis en af komponenterne i munevo DRIVE
ikke længere fungerer, skal du også kontakte
din medicinalforretning.

8.3

Norge - Det norske lægemiddelagentur
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo, NorgeT
: +47 22 89 77 77 00
E-mail: meddev-no@noma.no

Alvorlige hændelser

I tilfælde af en alvorlig hændelse skal både
fabrikanten
og
den
kompetente
tilsynsmyndighed straks underrettes.

Østrig - Forbundskontoret for sikkerhed i
sundhedsvæsenet
Radetzkystr. 2, 1030 Wien, ØstrigT
: +43 1 71100 4206E-Mail:
meddev@bmgf.gv.at

De
ansvarlige,
evaluerende
tilsynsmyndigheder for munevo DRIVE kan
kontaktes på følgende måde:

Schweiz - Swissmedic - Medicinsk udstyr
Hallerstr. 7, 3012 Bern, Schweiz
T: +41 58 462 02 11, F: +41 58 462 02 12E-mail
: medical.devices@swissmedic.ch

Tyskland - Forbundsinstitut for lægemidler
og medicinsk udstyr (BfArM)
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn,
Tyskland
T: +49 228 207 5355, F: +49 228 207 5207
E-mail:
medizinprodukte@bfarm.demedizinprodukte
@bfarm.de

Der er sket en alvorlig hændelse på:
• en funktionsfejl
• en fiasko
• en ændring i egenskaber eller ydeevne
• ukorrekt mærkning
• ukorrekt brugsanvisning
som har ført, kunne have ført eller (u)indirekte
kunne føre til en patients, en brugers eller en
anden persons død eller alvorlige forringelse
af helbredstilstanden.

Belgien - FAMHP - Det Føderale Agentur
for Lægemidler og
SundhedsprodukterPlace
Victor Horta 40, Box 40, 1060 Bruxelles,
BelgienT
: +32 2 528 4259, F: +32 2 528 4120
E-mail: meddev@afmps.be
Danmark - LægemiddelstyrelsenAxel
Heides Gade 1, 2300 København, Danmark
T: +45 44 88 9667E-mail
: med-udstyr@dkma.dk

9

Tekniske data

9.1

Adapter

Mål

85 x 45 x 34
mm (LxBxH)
Plasthus
ABS
Forbindelse
Bluetooth
(2,402-2,48
GHz)
Maksimal udstrålet effekt
6,31 mW
Beskyttelsesklasse
IP65
Med forbehold af tekniske ændringer

Frankrig - Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des Produits de Santé
(ANSM)
143 - 147 Boulevard Anatole France, 93285
Saint Denis Cedex, FrankrigT
: +33 1 55 87 37 37 75, F: +33 1 55 87 37 42Email
: dmcdiv@ansm.sante.fr
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Systemkrav

9.2

Google Glass

Vis
Kamera
Forbindelse

Maksimal udstrålet
effekt
Hukommelse

en proprietær algoritme, som ikke tillader
manipulation af dataene.

640 x 360 Px
8 MP
Wi-Fi - 802.11 b/g
2,4 GHz
Bluetooth
5.0
(2,402-2,48 GHz)
5,2 mW

Datatransmissionen og selve dataene er
krypteret ved hjælp af AES-128 bitstandarden. Denne høje standard gør det
muligt for brugeren af munevo DRIVE at få
sikker og troværdig signalkommunikation.

10.2.2 Enhedens sikkerhed

3 GB LPDDR4
32 GB eMMC
Flash
0 – 35°C

Enheden må ikke anvendes til installation og
brug af andre programmer end munevo
DRIVE-programmet. Det komplette munevo
DRIVE-system er konstrueret på en sådan
måde, at enhver form for ændring er
udelukket. Dette gælder både for Smartglass
og adapteren.

Driftstemperaturomr
åde:
Lagertemperaturomr
-20 – 45°C
åde:
holde tørt
Batteri
800 mAh,
Opladningscyklusser
550
Beskyttelsesklasse
IP53
Med forbehold af tekniske ændringer

10

Systemkrav

10.1

Krav til netværket

10.2.3 Netværkssikkerhed
Al kommunikation på vores websted foregår i
et sikkert netværk med SSL-kryptering.
Gennem disse og andre foranstaltninger kan
vi tilbyde den højeste standard for beskyttelse
af dine personlige oplysninger. Desuden
munevo
løbende
forskellige
træffer
foranstaltninger for at beskytte systemet mod
forsøg på at ændre data, aflytning eller
lignende.

•

Trådløs router: For at kunne bruge alle
funktioner i munevo DRIVE, især
opdateringsfunktionen, skal du have et
fungerende WLAN (trådløst netværk);
IEEE 802.11b/g/n/n/ac
• Internetforbindelse: munevo DRIVE er
designet
til
at
levere
softwareopdateringer
via
din
internetforbindelse. For at opnå den
bedste ydeevne skal du bruge DSL,
kabel eller fiberoptik.
Instruktioner om, hvordan du tilslutter
brillerne til internettet, findes i bilaget under
punkt 14.3.

10.2
10.2.1

11

Bemærkninger om
genbrug

Den særlige kontrolmunevo DRIVE er egnet
til genbrug. Funktionerne og ydeevnen må
ikke ændres på en sådan måde, at
patienternes og eventuelt tredjemands
sikkerhed bringes i fare i løbet af levetiden.
På grundlag af markedsobservation og det
aktuelle tekniske niveau har producenten
beregnet, at produktet kan anvendes i 5 år,
forudsat at den tilsigtede anvendelse
overholdes, og at der tages hensyn til serviceog
vedligeholdelsesspecifikationerne.
Opbevaringsperioder hos den specialiserede
forhandler eller omkostningsenhed er ikke
medregnet. Det skal understreges, at
produktet er pålideligt langt ud over denne

ITsikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhed
ved
trådløs
Bluetooth-teknologi

Kommunikationen via Bluetooth Low Energy
mellem Smartglass og adapteren er sikret af
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Bortskaffelse
definerede periode, hvis det bliver passet og
vedligeholdt korrekt. Hvis levetiden er nået,
skal brugeren eller en ansvarlig medarbejder
kontakte det fagpersonale, der har tilpasset
produktet, eller producentens serviceafdeling
(se adresse på bagsiden af omslaget).

I tilfælde af bortskaffelse skal alle
komponenter og materialer i den særlige
kontrolenhed bortskaffes på en miljøvenlig
måde i overensstemmelse med de
lovmæssige krav eller genbruges.
munevo tilbyder et program
til bortskaffelse af udtjente
elektroniske
produkter
i
overensstemmelse
med
WEEE-reglerne.
For
yderligere oplysninger, ring
venligst til: +49 89 55 06 49- 04

Komponenterne i munevo DRIVE skal
rengøres og desinficeres grundigt, før de
genbruges. Herefter skal hele produktet
kontrolleres af munevo eller en autoriseret
specialist for tilstand, slitage og skader.
Alle slidte og beskadigede dele samt
komponenter, der er uegnede/uegnet til den
nye bruger, skal udskiftes.

12

Bortskaffelse

12.1

Bortskaffelse
transportemballagen

af

Bortskaffelse af udstyret

Hvis
munevo
DRIVE
er
sygeforsikringsselskabets
ejendom,
returneres den til sygeforsikringsselskabet til
bortskaffelse.

•

13.1

Ansvar

13.2

CE-overensstemmelse

Produktet overholder kravene i direktiv
2017/745
(MDR).
På
grundlag
af
klassificeringskriterierne for medicinsk udstyr
i henhold til direktivets bilag VIII er produktet
blevet
klassificeret
i
klasse
I.
Overensstemmelseserklæringen er derfor
udarbejdet af munevo GmbH på eget ansvar
i overensstemmelse med direktiv 2017/745
(MDR), bilag IX.

Hvis munevo DRIVE er privatejet, gælder
følgende anvisninger for bortskaffelse:
•

Juridisk meddelelse

munevo GmbH er kun ansvarlig, hvis
produktet anvendes under de angivne
betingelser og til de angivne formål. munevo
anbefaler, at produktet håndteres korrekt og
vedligeholdes i overensstemmelse med
brugsanvisningen. Fabrikanten er ikke
ansvarlig
for
skader
forårsaget
af
komponenter og reservedele, som ikke er
godkendt af munevo. Reparationer må kun
udføres af autoriserede specialforhandlere
eller af producenten selv.

Emballagematerialer skal genanvendes i
overensstemmelse med nationale og lokale
bestemmelser. Hvis genanvendelse ikke er
mulig, kan alle emballageelementer også
bortskaffes
med
restaffaldet
(husholdningsaffald).

12.2

13

Retningslinjerne for bortskaffelse i
fremstillingslandet gælder.
Ved bortskaffelse i andre lande gælder
de landespecifikke bortskaffelses- og
miljøbeskyttelsesregler.

13.3

Garanti

Den lovbestemte garanti, der er gældende på
leveringstidspunktet, gælder.
INFORMATION

Forudsætninger:
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Juridisk meddelelse
•
•

•

Et garantikrav er ugyldigt, hvis enhederne er
blevet åbnet af uautoriserede personer.

Der er tale om en fabrikations- eller
materialefejl.
Årsagen til ændringen i produktet er
ikke naturlig eller funktionsbetinget
slitage eller ældning.
Skaden er ikke forårsaget af forkert
brug af munevo DRIVE.

13.5

Oplysninger om de licenser, vi bruger, og en
henvisning til de aktuelle versioner findes på
www.munevo.com/lizenzen.

Udelukket fra garantien:
•
•

•

•

•

•

13.4

Skader forårsaget af forkert brug og
force majeure.
Alle dele, der er udsat for slitage eller
ældning i sædvanligt omfang som følge
af deres funktion, for så vidt der ikke er
tale om produktions- eller materialefejl.
Skader forårsaget af forkert eller
utilstrækkelig
vedligeholdelse
og
reparationer,
ombygninger
eller
udskiftning af dele, der ikke er udført
professionelt.
Utilsigtet beskadigelse eller andre ydre
påvirkninger, for så vidt disse ikke
skyldes informations- eller produktfejl.
Skader forårsaget af forkert eller
utilstrækkelig pleje (f.eks. rengøring af
komponenterne
med
en
stærk
vandstråle)
Udsving i forbrug og batteriets ydeevne
samt et fald i kapacitet på grund af
alder. De er sædvanlige og teknisk
uundgåelige og er som sådan ikke en
væsentlig mangel.

Garantibetingelser
munevo GmbH

Licenser

fra

munevo GmbH yder 2 års garanti fra
købsdatoen for materiale- og fabrikationsfejl
ved produktet. Undtaget fra garantien er:
• skader forårsaget af forkert brug
• Sliddele
• Skader, der skyldes kundens egen skyld
Der er garanti for batteriet i Smartglass i 1 år
fra købsdatoen.
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Intervaller for vedligeholdelse og inspektion

Kontroller funktionen og placeringen af nødstopknappen
Rengøring af alle komponenter med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel
Kontrol af kablerne
•
Var kablet knækket eller knækket?
•
Er forbindelserne på OMNI og adapter stramme?

årlige

Vedligeholdelsesplan

månedlig

14.1

ugentlig

Tillæg

dagligt

14

X
X
X

Kontroller, om huset er beskadiget - af en butik med medicinsk udstyr

X

Kontroller adapterbeslaget for skader - af en butik med medicinsk udstyr

X

Kontroller, at alle skruer sidder fast - af en lægeforretning

X

Tabel 14- 1: Plan for vedligeholdelse

14.2

Fejlfinding

Fejl

Mulig årsag

Brillerne tændes ikke

Batteriet
opladet

Afhjælpning
er

ikke

Batteriet er opladet i
lang tid, men brillerne
starter ikke

Brillerne kan
forbindes
adapteren.

ikke
med

Adapter
strømforsynet

ikke

Ukendt
Adapter defekt
Når
du
ændrer
siddepositionen, viser
goggle-displayet ikke
den samme siddeprofil
som i OMNI.

Billeder fra kameraet
eller galleriet kan ikke
deles.

• Forkerte
sædeprofiler
er
gemt i OMNI.
• Programmet blev
ikke synkroniseret
efter et besøg i en
lægeforretning for
at
ændre
sædeprofiler.
Der er ikke gemt
nogen e-mail-adresse

Mine
nødbeskeder
bliver ikke leveret til
min plejer

Der er ikke gemt
nogen e-mail-adresse-

Programmet går nogle
gange
ned
eller
hænger
Mine briller bliver
meget hurtigt varme.

Nuværende version af
programmet?

Tilslut brillerne til en stikkontakt med det
medfølgende opladningskabel og den
medfølgende strømadapter, og vent i ca. 10
minutter.
Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 10
sekunder, vent 2 sekunder, og start derefter
brillerne som normalt ved at trykke på knappen
i 2 sekunder. Hvis brillerne stadig ikke tændes,
skal du kontakte din forhandler.
• Kontroller, om kørestolen er tændt
• Kontroller, om kablet til adapteren er
beskadiget eller knækket
• Er
kablet
korrekt
tilsluttet
til
indgangsmodulet?
Sluk for kørestolen og brillerne og tænd dem
igen efter en kort ventetid.
LED'en lyser ikke, selv om du har udført de
tidligere nævnte foranstaltninger; kontakt din
fagforhandler.
Prøv først at synkronisere programmet og
genstarte kørestolen. Hvis sædeprofilerne i
applikationen stadigvæk afviger fra OMNI's,
skal du kontakte din medicinalforretning eller
munevo kundeservice for at opdatere
sædeprofilerne.

For at kunne dele billeder skal du deponere en
e-mail-adresse på en ven/familiemedlem for at
kunne dele billeder. Hvis du vil ændre denne
adresse,
skal
du
kontakte
munevo
kundeservice. Du skal derefter synkronisere
enheden.
For at kunne sende en nødbesked skal du
gemme en e-mail-adresse på din plejer for at
kunne sende en nødbesked. Hvis du vil ændre
denne adresse, skal du kontakte munevo
kundeservice. Du skal derefter synkronisere
enheden.
Prøv at synkronisere programmet for at få den
nyeste version. Hvis problemet fortsætter, skal
du kontakte din medicinalforretning.
En vis mængde varme er normalt, især under
opladning. Hvis varmen fra brillerne er

ubehagelig,
skal
medicinalforretning.

du

kontakte

din

Tabel 14- 2: Fejlfinding

Status- og advarselsmeddelelser i programmet og deres betydning.
Status/advarsel

Betydning

Scanning efter adapteren

Smartglass forsøger at oprette en Bluetooth-forbindelse
med adapteren. Kørestolen skal være tændt for dette.
Hvis der ikke kunne etableres nogen forbindelse mellem
smartglasset og adapteren, kan scanningstilstanden (de
to enheder søger efter hinanden) genstartes. Det gør du
ved at nikke nedad. Hvis dette ikke er ønsket, kan
brillerne låses, eller du kan forlade den pågældende
undermenu ved at nikke opad.
Hvis forbindelsen ikke kan etableres efter flere forsøg,
kan det hjælpe at genstarte brillerne og adapteren
(kørestolen).
Hvis brillerne mister Bluetooth-forbindelsen til
adapteren, vises denne advarsel. Kørestolen kan ikke
styres på nuværende tidspunkt.
Brillerne finder ikke nogen gemte sædeprofiler, når de
åbner sædemenuen. Ved synkronisering indlæses de på
brillerne, hvis de er blevet oprettet. Hvis ikke, skal du
kontakte din salgsrepræsentant.
Brillerne kender ikke nogen gemt e-mail-adresse til at
sende en nødmail. En synkronisering indlæser dette i
brillerne, hvis de er blevet oprettet. Hvis ikke, skal du
kontakte din kundeservicerepræsentant.
Synkronisering af programmet er kun mulig, hvis
batteriet er opladet med mindst 20 %.
Hvis der er en ny version af appen, og du har en
internetforbindelse, skal du nikke ned for at opdatere til
den nye version.

Scan igen

Kan ikke scanne. Genstart venligst
brillerne igen.
Bluetooth-forbindelse tabt
Ingen sædeprofiler fundet. Nik nedad
for at synkronisere enheden.
Der er ikke fundet nogen e-mail fra
plejeren. Nik nedad for at
synkronisere enheden.
Batteriet skal være på mindst 20 %
for at opdatere programmet.
Ny version tilgængelig. Nik ned for at
synkronisere enheden.
Tabel 14 -3: Status- og advarselsmeddelelser

14.3
1.

Forbind Smartglass med WLAN
For at forbinde Smartglass til internettet skal du oprette en QR-kode for dit WLAN og derefter
scanne den med brillerne. Det kan du gøre ved at gå til følgende websted: https://www.qifi.org
Indtast navnet på dit WLAN

Indtast din WLAN-adgangskode

Når du har klikket på "Generate",
vises QR-koden

2.

Fra og med version 3.4.5 er
der et menupunkt "WLAN" i
menuen "Indstillinger", som
kan bruges til at åbne QRTryk på touchpad'en for at
kodescanneren ved at
scanne en Wi-Fi-QR-kode.
trykke på touchpad'en. Åbn
den, og scan den tidligere Figur 14 -1: WLAN-menuen i programmet
genererede QR-kode ved at
pege kameraet mod QR-koden. På Smartglass' display kan du se kameraets sektion og placere det
i overensstemmelse hermed. Et kort lydsignal bekræfter, at scanningen er lykkedes. Brillerne
opretter derefter automatisk forbindelse til WLAN.
Bemærk: Hvis du har andre sikkerhedsfunktioner aktive, som ikke tillader enheder at oprette
forbindelse til dit WLAN, skal du sørge for, at de i det mindste midlertidigt er deaktiveret.

14.4

Elektromagnetisk kompatibilitet

Munevo DRIVE er testet i henhold til IEC 60601-1 og CISPR 11, klasse B, gruppe 1:
Immunitetstestniveau

fænomen

EMC basisstandard
eller

IMMUNITETSTESTNIVEAU

Prøvningsmetode
UDLEDNING AF STATISK
ELEKTRICITET

IEC 61000-4-2

Højfrekvente elektromagnetiske
felter a

IEC 61000-4-3

Højfrekvente elektromagnetiske
felter i umiddelbar nærhed af
trådløse kommunikationsudstyr

IEC 61000-4-3

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft
10 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Magnetiske felter med
energiteknisk MÅLING frekvenser IEC 61000-4-8
Tabel 14 -4: Immunitetstestniveau

± 8 kV Kontakt

Se tabel2

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Immunitetstestniveau for højfrekvente elektromagnetiske felter
Testfrekvens

Modulation

Maksimum

Afstand

IMMUNITETSTESTNIVEAU

W

m

V/m

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Strøm
MHz
385

Pulsmodulation
18 Hz
FM

450

± 5 kHz Slaglængde
1 kHz sinusbølge

710
745

Pulsmodulation
217 Hz

780
810
870

Pulsmodulation
18 Hz

930
1 720
1 845

Pulsmodulation
217 Hz

1 970
2 450

Pulsmodulation
217 Hz

5 240
5 500

Pulsmodulation
217 Hz

5 785
Tabel 14 -56: Immunitetsprøvningsniveauer for elektromagnetiske RF-felter

14.5

Resterende risici

Risiko-/faresituation

afbødningsforanstaltning

Resterende risiko

Ændring eller tab af
Bluetooth-forbindelsen
mellem Smartglass og
adapteren kan resultere i
tab af kontrol over
kørestolen.

Ved hjælp af NØDSTOPknappen (se 2.9) kan
kørestolen standses og
slukkes for at undgå farlige
situationer forårsaget af
utilsigtede bevægelser af
kørestolen.
Hvis
adapterboksen registrerer
tab
af
Bluetoothforbindelse, tænder den
kørestolens
advarselslamper.

Hvis brugeren skal betjene NØDSTOP i
en farlig situation (f.eks. i tæt bytrafik),
kan en restrisiko ikke udelukkes. På
nogle kørestole er advarselslamperne
slukket, når kørestolen er slukket, så
kørestolen ikke vil være tydeligt synlig
på trods af denne foranstaltning. Hvis
NØDSTOP'et aktiveres, før adapteren
kan tænde advarselslamperne, vil
kørestolen også være dårligt synlig og
dermed udsat for en resterende risiko
for ikke at blive set.
Tilstedeværelsen af en tredje person/
ledsager, der kan gribe ind, kan
yderligere minimere den resterende
risiko.

Risici i forbindelse med
elektromagnetisk
interferens er beskrevet i
punkt
2.5.
Denne
interferens kan føre til tab
af
forbindelse
som
beskrevet ovenfor.

munevo DRIVE er udviklet
og testet i henhold til de
specifikke krav i IEC 606011-2 og ISO 7176-21.

Selv om risiciene er blevet reduceret så
meget som muligt, kan der stadig
forekomme
elektromagnetiske
forstyrrelser, som udgør en restrisiko.

Batteri
defekt
i
Smartglass
med
tilhørende
antændelse
eller syreudslip.

Som en del af munevo
DRIVEs
Google
Glass
anvendes et produkt af høj
kvalitet. Google Glassbatteriet er helt lukket, så
lækage
er
meget
usandsynligt.

Selv om risikoen er blevet reduceret så
meget som muligt, kan der stadig
forekomme lækage eller antændelse,
da batteriet stadig indeholder
relevante materialer.

Tabel 14- 7: Restrisici

14.6

Gestik
1. menubevægelser
Lodret hovednick (nikke ja, "ja")
• Ned - valg af menu og aktivering/deaktivering af
kørsel)
• Op - tilbage, til den forrige menu

Vandret nik med hovedet ("nej"-bevægelse)
• Højre - næste menupunkt
• Links - forrige menupunkt

2. kørebevægelser
Vip op
• Accelerer, fremad eller baglæns afhængigt af tilstand

Sidelæns hældning
• Drejning og rotation af kørestolen

3. lås/oplåsning
Vip til højre i 3 sekunder -> lås
Vip til venstre i 3 sekunder -> Lås op

munevo GmbH
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80992 München
Tyskland
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