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http://www.mo-vis.com/
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http://www.mo-vis.com/en/support/downloads
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Belangrijke informatie over deze handleiding 

Bedankt om voor een mo-Vis product te kiezen! 

Dit is de Handleiding van uw nieuw mo-Vis toestel. Voordat u dit 
product installeert of gaat gebruiken, is het belangrijk dat u deze 
instructies (en vooral ook de veligheidsinstructies) leest en begrijpt.  

In de installatie-instructies worden de opties en mogelijkheden 
beschreven die u als installateur heeft met het mo-Vis product. De 
bedieningsinstructies zijn voornamelijk bedoeld om u vertrouwd te 
maken met de functies en kenmerken van het mo-Vis product en hoe 
u het op de best mogelijke manier kunt gebruiken. Er wordt tevens 
belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie vermeld en er 
worden mogelijke problemen in beschreven die tijdens gebruik op 
kunnen treden. 

Bewaar de bedieningsinstructies altijd ergens in of in de buurt van 
uw toestel, aangezien u belangrijke informatie nodig kunt hebben 
over het gebruik, de veiligheid en het onderhoud. 

Alle informatie, afbeeldingen, illustraties en specificaties zijn 
gebaseerd op de productinformatie die beschikbaar was op het 
moment van drukken. De in deze instructies weergegeven 
afbeeldingen en illustraties zijn representatieve voorbeelden en zijn 
niet bedoeld als exacte weergaven van de verschillende onderdelen 
van het product. We behouden ons het recht voor om het product 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
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Als u meer informatie over mo-Vis en haar producten wilt, kunt u 
onze website bezoeken op: www.mo-vis.com. U kunt er eveneens 
extra exemplaren van deze gebruikers- en installatiehandleiding 
downloaden. 

 

Ondersteuning, demontage en 
reserveonderdelen 

Technische ondersteuning 

Als u technische problemen ondervindt, neem dan contact op met 
uw dealer. Als de dealer niet beschikbaar is of u niet weet wie de 
dealer is, kunt u via e-mail contact opnemen met mo-Vis bv 
support@mo-vis.com of bellen naar +32 9 335 28 60. 

Vermeld altijd het serienummer van het apparaat als u contact met 
mo-Vis opneemt. Op deze manier kunnen we u de juiste informatie 
geven. 

Reserveonderdelen en accessoires 

Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij mo-Vis 
bvba worden besteld. 

Afdanken en recyclen 

Neem de plaatselijke afvalvoorschriften in acht als u het apparaat 
afdankt.  

http://www.mo-vis.com/
mailto:support@mo-vis.com
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Gooi overbodige elektronische onderdelen op een verantwoorde 
wijze weg en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften 
voor recycling. 

 

Garantie 

mo-Vis bv garandeert dat de Scoot Control 2 jaar lang vrij zal zijn van 
materiaal- en productiefouten, mits het apparaat op de juiste manier 
gebruikt, verzorgd en onderhouden wordt. Alle garanties dekken 
uitsluitend onderdelen en gelden alleen voor de oorspronkelijke 
koper van het product bij een gecertificeerde mo-Vis-dealer. 

Begin van de garantieperiode 

Iedere garantie gaat in op de datum dat het product aan de klant 
wordt geleverd. 

Reparatie en vervanging 

Voor onderhoud tijdens de garantieperiode raden we aan contact 
op te nemen met de dealer bij wie het product is gekocht. Als er 
materiaal- of productiefouten optreden, moet de dealer een 
autorisatienummer voor teruggave (RMA) opvragen bij mo-Vis en 
moet het product naar een door mo-Vis aangewezen 
servicecentrum worden gestuurd. mo-Vis repareert of vervangt 
naar eigen goeddunken alle producten die onder de garantie vallen. 
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Disclaimer en beperking van verhaalsmogelijkheden 

De in deze overeenkomst uiteengezette uitdrukkelijke garanties 
vervangen alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel. mo-Vis is in geen geval aansprakelijk voor directe, 
indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van een defect aan 
dit product. Onderdelen die onderhevig zijn aan "normale slijtage" 
(zoals pads, joystickballetjes, batterijen enz.) worden niet gedekt 
door de garantie, met uitzondering van materiaal- of 
productiefouten. 

Wijzigingen 

Niemand heeft het recht de garanties van mo-Vis te wijzigen, 
verlengen of er afstand van te doen.  

Vervallen van garanties 

De eerder genoemde garanties zijn afhankelijk van een correcte 
installatie, gebruik, onderhoud en zorg voor het product. De garantie 
vervalt als het product verkeerd is geïnstalleerd of gebruikt, of als het 
is gerepareerd of er onderdelen zijn vervangen door andere partijen 
dan mo-Vis of een erkende dealer. De Scoot Control en de 
geïntegreerde kabels zijn onderdelen die niet gerepareerd kunnen 
worden. 

Het toevoegen van apparatuur of uitrusting die niet is gefabriceerd 
of aanbevolen door mo-Vis, kan van invloed zijn op de beoogde 
werking van het mo-Vis-product en kan de garantie ongeldig maken. 
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Gebruik begrijpen 

De bevoegde installateur is er verantwoordelijk voor dat deze het 
beoogde gebruik van de mo-Vis-apparatuur, de specificaties en de 
programmeerinstellingen begrijpt. mo-Vis kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor schade als gevolg van onjuiste installatie of 
onjuist gebruik van het product. Verkeerd gebruik, een verkeerde 
behandeling en opslag worden niet gedekt door deze garantie. 
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Veiligheidsmaatregelen 

Algemeen 

De Scoot Control is een onderdeel uit het productassortiment voor 
bedieningselementen voor rolstoelen. Het hoofddoel van het 
apparaat is om begeleiders in staat te stellen een elektrische rolstoel 
te besturen. De Scoot Control dient aan de achterkant te worden 
gemonteerd en is een stuurapparaat met 2 hendels, vergelijkbaar 
met een compact fietsstuur. 

De Scoot-Control R-net is enkel combineerbaar met de R-net 
elektronica van Curtiss-Wright (Penny & Giles). 

Onjuist gebruik of een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken bij 
de gebruiker en tot schade aan het aangesloten toestel of andere 
eigendommen leiden. Om deze risico's te beperken, moet u deze 
instructiehandleiding aandachtig doornemen en speciale aandacht 
besteden aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen. 

Installeer dit product alleen op een rolstoel, wanneer de 
rolstoelfabrikant de installatie van onderdelen van externe partijen 
toestaat. 

Ongeautoriseerd gebruik van het product kan een grotere kans op 
ongelukken tot gevolg hebben. Neem als u twijfelt over bepaalde 
wijzigingen en aanpassingen altijd contact op met een 
gecertificeerde servicemonteur. 
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De Scoot Control en de geïntegreerde kabels zijn onderdelen die 
niet gerepareerd kunnen worden. 

Indien er zich een serieus incident voordoet met betrekking tot het 
toestel, dan moet dit zo snel mogelijk gerapporteerd worden aan 
mo-Vis en aan de bevoegde instanties van de lidstaat waar de 
gebruiker is gevestigd. 

Waarschuwingslabels 

Deze handleiding bevat de volgende waarschuwingslabels, die 
bedoeld zijn om u te wijzen op situaties die tot ongewenste 
problemen kunnen leiden, zoals persoonlijk letsel of schade aan de 
rolstoel. 

  

LET OP! 
Signaalwoord dat een gevaarlijke situatie aangeeft die, indien 
deze niet vermeden wordt, kan leiden tot schade aan het product 
of andere eigendommen.  

 

WAARSCHUWING! 
Signaalwoord dat een gevaarlijke situatie aangeeft, die indien 
deze niet vermeden wordt, kan leiden tot persoonlijk letsel of 
eigendomsschade.  
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Veiligheidsvoorschriften 

 

LET OP! 
Beperkte garantie: mo-Vis accepteert geen aansprakelijkheid voor 
persoonlijk letsel of eigendomsschade als gevolg van het niet 
opvolgen door de gebruiker of andere personen van de 
aanbevelingen, waarschuwingen en instructies in deze 
handleiding. 

 

LET OP! 
EMC-vereisten: De Scoot Control voldoet aan de grenswaarden 
voor elektronische compatibiliteit (EMC), vermeld in de 
geharmoniseerde EU-normen in de Medical Device Directive 
93/42/EEC. 

 

WAARSCHUWING! 
Installatie: De Scoot Control mag uitsluitend geïnstalleerd of 
aangepast worden door een gecertificeerde servicemonteur of 
iemand met voldoende kennis om de aanpassing correct uit te 
kunnen voeren. 
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Onderhoud en service: Voer alleen het in de handleiding 
gespecificeerde service en onderhoud uit. Alle overige service, 
wijzigingen en aanpassingen aan de Scoot Control moeten worden 
uitgevoerd door een gecertificeerde servicemonteur, die over 
voldoende kennis beschikt om de aanpassing correct uit te kunnen 
voeren. Neem als u twijfelt contact op met een gecertificeerde 
servicemonteur of mo-Vis. 

Gebruik uitsluitend door mo-Vis goedgekeurde of aanbevolen 
reserveonderdelen of accessoires. Gebruik van andere 
reserveonderdelen of accessoires kan de werking en veiligheid van 
het product in gevaar brengen. Hierdoor kan ook de garantie 
komen te vervallen. 

 

LET OP! 
Testen: Na de fysieke installatie van de Scoot Control of de 
aanpassing van de parameters moet de Scoot Control altijd getest 
worden in een veilige omgeving. 
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Ontwerp en werking van de Scoot Control  

Doel 

De Scoot Control is een rolstoelbesturing die wordt gebruikt door de 
begeleider of verzorger om de elektrische rolstoel te besturen over 
lange afstanden buitenshuis, om de stoel te manoeuvreren als er 
weinig ruimte is of om de besturing van de gebruiker over te nemen 
onder lastige omstandigheden. 

Eigenschappen 

De Scoot Control heeft de volgende eigenschappen: 

 Volledig proportionele stuureenheid met aan beide 
zijden 2 rubber hendels en 2 configureerbare gashendels 
voor duimbediening. 

 Ingebouwd in een compacte behuizing, met een stereo 
jack van 3,5 mm voor het aansluiten van een extern 
bedieningskastje voor de elektrische verstellingen 
(compatibel met Curtiss-Wright CJSM2). 

 Volledige toegang tot rolstoelfuncties, zoals lichten, 
claxon en snelheidsinstellingen. 

 Accu- en snelheidsdisplay via led's.  

 Configuratie is mogelijk op het apparaat. 

 Compatibel met meerdere rolstoel types die uitgerust 
zijn met R-net-elektronica. 
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Bediening van het apparaat 

Scoot Control P015-61 

De Scoot Control bevat de volgende onderdelen:  

 

 

 

 

 

 

 

4 5 
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N° Onderdeel Locatie Doel 

1 Bedieningspaneel Midden Bediening van de 
Scoot Control 

2 Stuureenheid Rubberen 
hendel aan 
beide 
zijden  

Sturen van de rolstoel 

3 Gashendel voor 
duimbediening 

Een links, 

een rechts 

Vooruit en/of 
achteruit rijden 

4 Jack van 3,5 mm Onderkant Aansluiten van een 
extern 
bedieningskastje voor 
het aansturen van de 
elektrische 
zitverstellingen 
(compatibel met 
Curtiss-Wright CJSM2)  

5 Geluidsapparaat Ingebouwd Gebruik als claxon 

 

Horizontale bewegingen op de stuureenheid resulteren in een 
stuurbeweging van de rolstoel (draaien).  

In combinatie met de gashendel voor duimbediening 
(vooruit/achteruit) kan de rolstoel in iedere richting worden 
gereden. In de standaardconfiguratie rijdt de rechtergashendel de 
rolstoel vooruit en rijdt de linker de rolstoel achteruit. 
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 Als beide gashendels gelijktijdig worden bediend, wat zou 
resulteren in conflicterende richtingen (vooruit- en 
achteruitrichting tegelijkertijd), stopt de stoel met rijden.  

 In de parameterinstellingen kan iedere gashendel 
afzonderlijk worden geconfigureerd (zie de Configuratie 
op het apparaat). 

De Scoot Control gaat naar stand-by, als deze gedurende 15 
seconden (gashendel en stuureenheid in rust) niet wordt gebruikt. 
Dit is om te voorkomen dat het onopzettelijk aanraken van de 
stuureenheid resulteert in plotselinge bewegingen van de rolstoel. 

Wanneer het apparaat niet in stand-by staat of niet in focus is, dan 
is het niet mogelijk om te rijden of om door de profielen/modi te 
scrollen. U dient de Scoot Control opnieuw te activeren door de 
gashendel één keer te verplaatsen.  

Bij het opstarten en bij het wijzigen van een profiel is er een 
detectiefunctie actief om te bepalen of de Scoot Control wel in de 
neutrale stand staat. Indien de stuureenheid/gashendel binnen 10 
seconden niet in de neutrale stand staat, wordt er een foutmelding 
gegeven en wordt de verdere bediening van het apparaat gestopt, 
totdat dit is uitgeschakeld en weer is ingeschakeld. 
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Bedieningspaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustraties van het bedieningspaneel 
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De knoppen hebben de volgende functies: 

Knop Functie Actie 

S1 Aan/uit Schakel het R-net-systeem in/uit 

De Scoot Control moet lokaal 
worden ingeschakeld om de 
focus te verkrijgen. 

S2 Linker 

richtingaanwijzer 

Schakel de linker richting-
aanwijzer in/uit 
(schakel de rechter richting-
aanwijzer uit, als deze brandde) 

S3 Rechter 

richtingaanwijzer 

Schakel de rechter richting-
aanwijzer in/uit 
(schakel de linker richting-
aanwijzer uit, als deze brandde) 

S2 > 2 sec Gevarenlichten Schakel de gevarenlichten in/uit 

S3 > 2 sec Lichten Schakel de lichten in/uit 

S4 Claxon Claxonneert zo lang als ingedrukt 

 De R-net-claxonopdracht 
wordt verzonden naar het R-
net-systeem. Hierdoor wordt 
de R-net claxon geactiveerd. 
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Knop Functie Actie 

 Het ingebouwde 
geluidsapparaat wordt 
gebruikt als een extra claxon 
in het geval dat er geen R-net-
claxon beschikbaar is. 

S5 Richting Wisselen van richting (indien 
toegestaan door instellingen) 

S6   Snelheids-
instelling 

Wijzig snelheid. De eerste klik op 
S6 toont u de huidige 
snelheidsinstelling. De volgende 
kliks veranderen de snelheid. 
Door scrollen aan het einde. 

S6 > 2 sec Controle 
overnemen 

Druk lang voor het wijzigen van 
het profiel. Houd de knop 
ingedrukt voor het scrollen door 
de profielen/modi. (Zie 
§Configuratie via het 
bedieningspaneel). 
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Led-indicaties op het bedieningspaneel bieden u de volgende 
informatie: 

Led Functie Informatie 

D11 – 

D15 
Snelheids-
instelling 

Snelheidsaanwijzer bij het instellen 
van de snelheid. 5 snelheiden, 5 
groene led’s op een rij (bv. snelheid 3 
= 3 led’s branden). 
Wordt actief bij het drukken op S6 en 
blijft gedurende 5 seconden actief na 
de laatste snelheidswijziging. 

Accu 

Meter 

Accurichtingaanwijzer: led-balk, D11 
rood, D13/D14 oranje, D15 groen 
Brandt standaard in de focusmodus. 

Fout D11 en D15 rood, D13 aantal keer 
knipperen, geeft de storing aan 
(ROOD).  
Alle andere led's zijn uit! 

Status  Niet in focus: D13 knippert als 
hartslag (GROEN) 

 Configuratie: D13 snel knipperend 
(GROEN) 

Alle andere led's zijn uit! 

D16 Linker 
richtingaanwijzer 

Groene flits, wanneer linker 
richtingaanwijzer brandt 
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Led Functie Informatie 

D17 Rechter 
richtingaanwijzer 

Groene flits, wanneer rechter 
richtingaanwijzer brandt 
 

D16 
+ 
D17 

Richtingaanwijzer 
gevarenlichten 

Beide knipperen rood, wanneer de 
gevarenlichten branden. 

Richtingaanwijzer 
verlichting 

Beide zijn oranje, wanneer de lichten 
zijn ingeschakeld en de 
richtingaanwijzer is uit. 
 

D18 Vooruit/ 
Achteruit 

Vooruit = Groen 
Achteruit = Oranje 

Geen focus Off (uit) 

Stand-by Knippert groen/oranje  

R-net-parameters 

Wat we hier beschrijven zijn de standaard instellingen voor de 
Scoot Control. Ga naar § Configuratie via het bedieningspaneel voor 
alle andere opties. 

Stel de volgende R-net parameters in vóór het gebruik van de Scoot 
Control: 

 R-net: Controls > Global > Power-up Mode (hfdst. 3 – 
7.12): stel deze parameter in op Drive (Rijden) om er 
zeker van te zijn dat u start in de modus Drive (Rijden), 
wanneer u de Scoot Control inschakelt.  
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 R-net: Profile Management > Input Device Type (hfdst. 3-
4.4) : stel deze parameter in als Attendant and kies ‘No’ 
bij ‘Allow Grab’ 

 

Bekijk de Curtiss-Wright handleiding SK77981-14| R-net Technical 
Manual | Chapter 3 – Programming voor meer informatie. 

 

Voorbeeld van de R-net settings 

 

 
 

Als je de Scoot Control wil combineren met andere mo-Vis joysticks, 
hou dan rekening met het volgende: 

- Voor mo-Vis R-net joysticks, moet je ‘JSM’ selecteren bij ‘Input 
Device Type’ en niet ‘Universal’ 

- Voor mo-Vis Omni joysticks, moet je ‘Omni’ selecteren bij 
‘Input Device Type’ en niet ‘Universal’ 

- Als je toch kiest voor ‘Universal’, dan zal de Scoot Control niet 
volledig functioneren als een echte begeleidersbesturing. 
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Optioneel: Actuator Keypad 

U kunt ook een extern, met R-net compatibel bedieningskastje 
aansluiten op de Scoot Control om de elektrische verstellingen van 
de rolstoel te bedienen, bijv. de mo-Vis-Actuator Keypad. 

Neem contact op met mo-Vis voor informatie over de mo-Vis-
Actuator Keypads P016-98 & 99 (CJSM2) en de overeenkomstige 
bevestigingsbeugel (M015-91).  

Met een druk op de toets wordt een as-commando verzonden naar 
het R-net-systeem. Zie de R-net-documentatie voor instellingen en 
bedieningselementen voor motorunits: Curtiss-Wright-handleiding 
SK77981-14 | R-net-technische handleiding | Hoofdstuk 3 – 
Programmering.  

Er is een parameter beschikbaar voor het bedienen van 5 of 10 assen 
(wisselfunctie: zie § Configuratie via het bedieningspaneel). 

 

5 assen met bedieningskastje 

Nummer Opdracht Actie 

1 AS 1 omhoog Verplaats de as naar boven 

2 AS 1 omlaag Verplaats de as naar beneden 

…   

9 AS 5 omhoog Verplaats de as naar boven 

10 AS 5 omlaag Verplaats de as naar beneden 
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10 assen met bedieningskastje 

Nummer Opdracht Actie 

1 AS 1 wisselen Wisselt de as, begin met 
omhoog en dan omlaag 2 AS 2 wisselen 

…  

9 AS 9 wisselen 

10 AS 10 
wisselen 

Optioneel: Bevestigingsonderdelen 

Neem contact op met mo-Vis voor informatie over verkrijgbare 
bevestigingsonderdelen en advies over het bevestigen van het 
apparaat. 

De Scoot Control Mounting Bracket(M015-70) is verkrijgbaar als 
toepassingsgericht bevestigingsonderdeel. 

De Scoot Control Keypad Bracket Set (M015-91) is verkrijgbaar om 
een Actuator Keypad (P016-98 & 99) te monteren op de Scoot 
Control. 

Reserveonderdelen bestellen 

Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij mo-Vis 
bv worden besteld. Vermeld altijd de productcode en 
productbeschrijving van de te bestellen artikelen. 
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Configuratie via het bedieningspaneel  

Een aantal instellingen kan worden ingesteld via het 
bedieningspaneel (on-board configuratie) zonder het gebruik van de 
configuratiesoftware van mo-Vis of randapparatuur. 

LET OP 
Het veranderen van instellingen kan ongewenste wijzigingen 
veroorzaken in het gedrag van de rolstoel en mag alleen worden 
uitgevoerd door een gecertificeerde servicemonteur. 

Het onjuist programmeren van de elektronica van de rolstoel kan 
de apparaten beschadigen of de gebruiker verwonden. 

Naar de programmeermodus gaan op het apparaat 

Ga als volgt te werk om naar de programmeermodus te gaan op het 
apparaat: 

 

Stap Actie 

1 Verifieer of het R-net-systeem is uitgeschakeld 

2 Druk gelijktijdig op S3, S4 
en S5 
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Stap Actie 

3 Terwijl S3, S4 en S5 
worden ingedrukt, schakel 
dan de Scoot Control in 
met gebruik van S1 

4 Houd S3, S4 en S5 ingedrukt, terwijl u op de piep wacht 
(vertraging van 5 seconden) 

5 Laat alle knoppen los binnen 2 seconden na de piep 

Resultaat: u bent nu in de programmeermodus op het 
apparaat 

Als de stappen niet correct worden gevolgd, gaat u naar het 
kalibratieproces of verlaat u dat. In dat geval knipperen D11 – D15 in 
het rood. 

Selecteren/wijzigen van een instelling 

Gebruik de volgende knoppen voor het selecteren/wijzigen van een 
instelling: 

Knop Actie 

S2 Selecteer vorige instelling 

S3 Selecteer volgende 
instelling 

S4 Waarde verlagen 

S5 Waarde verhogen 
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De led's van de accu/snelheidsmeter (D11-D15) geven de 
geselecteerde instelling/waarde aan: 

 Parameter: led-balk groen, parameter 1 tot 4 

 Waarde: led-balk oranje, waarde 1 tot 4 

Wijzigingen opslaan/verwijderen 

Druk op S6 om de wijzigingen op te slaan. Alle led's van de 
accu/snelheidsindicatie knipperen groen. Schakel het apparaat uit en 
opnieuw in.  

Als het apparaat wordt uitgeschakeld zonder op S6 te hebben 
gedrukt, worden de wijzigingen niet opgeslagen. 

Parameters 

Er zijn 5 parameters beschikbaar:   

Parameter
nummer 

Naam Waarde Beschrijving 

(Standaard) 

1 Gashendel 
rechts 

1 Geen – de gashendel 

vertoont geen reactie 

2 Vooruit  

3 Achteruit 

2 Gashendel links 1 Geen – de gashendel 

vertoont geen reactie  

2 Vooruit  

3 Achteruit  
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Met de eerste twee parameters kan u de standaard richting van de 
gashendels wijzigen. 

Parameter
nummer 

Naam Waarde Beschrijving 

(Standaard) 

3 Instelling 
bedienings-
kastje 
(optioneel) 

1 Enkel – iedere knop van 

het bedieningskastje 

verplaatst de motorunit 

in  1 richting 

(omhoog/omlaag) 

2 Wisselen – iedere knop 

van het bedienings- 

kastje verplaatst de 

motorunit omhoog en  

omlaag (afwisselend) 

 

Zie § Optioneel: Actuator Keypad 

Parameter
nummer 

Naam Waarde Beschrijving 

(Standaard) 

4 Profiel/modus 1 Standaard – gebruik de 

R-net- instelling  

2 Profiel – alleen 

profielen 

3 Profiel/modus – altijd 

Profiel/modus 
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Deze parameter is enkel nuttig, wanneer parameter #5 ingesteld 
staat als ‘Universeel’.  

Met deze parameter, kan je er voor kiezen om de R-net setting te 
negeren (R-net: Controls > Global > Profile Button (Ch. 3 – 75): deze 
parameter kan ingesteld worden op Profile of Profiles/Modes. Bekijk 
de Curtiss-Wright handleiding voor meer informatie: SK77981-14 
|Chapter 3 – Programming.  

Bv. Je hebt Profiles/Modes gekozen in R-net, maar je wil niet dat de 
begeleider de optie heeft om door de modi te gaan en de 
zitverstellingen kan wijzigen. Dan kan je deze parameter instellen op 
waarde 2 – enkel profielen. 

Als je de begeleider wel toegang wenst te geven tot de modi, dan is 
het mogelijk om de zitverstellingen van de rolstoel te wijzigen met 
de Scoot Control.  

 Druk > 2 seconden op S6. Blader door de profielen/modi. 
Stop bij de zittingmodus. 

 In de zittingmodus kan u scrollen door de verschillende 
elektrische verstellingen door zachtjes op de stuurstang 
te duwen. Stop bij de gewenste verstelling. 

 Beweeg de elektrische verstelling door te duwen op de 
linker- en rechtergashendel (de elektrische verstelling 
beweegt omhoog/omlaag, afhankelijk van de 
instellingen).  
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Parameter
nummer 

Naam Waarde Beschrijving 

(Standaard) 

5 Allow Grab 1 Begeleider 

2 Universeel 

 

Met deze parameter kan je er voor kiezen om de Scoot Control in te 
stellen als Universele Joystick. 

 Als de Scoot Control ingesteld staat als ‘Begeleider’ 
(Attendant), dan zal de Scoot Control opstarten in het 
laatst gebruikte profiel. Als je S6 langer ingedrukt houdt 
dan 2 seconden, dan ga je meteen naar Profiel 8. Je hebt 
geen toegang tot de modi. Wanneer je opnieuw S6 
indrukt voor meer dan 2 seconden, dan ga je terug naar 
het andere profiel en geef je de controle terug aan de 
gebruiker van de rolstoel. 

 Als de Scoot Control ingesteld staat als ‘Universeel’ 
(Universal), dan zal de Scoot Control opstarten in het 
laatst gebruikte profiel. Als je S6 langer ingedrukt houdt 
dan 2 seconden, dan scroll je door de profielen en de 
modi. Je kan rijden in elk profiel en je kan de 
zitverstellingen wijzigen (optioneel, zie hierboven). 
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R-net settings voor de Scoot Control als Universele Joystick: 

 
 

Het is erg belangrijk dat je de settings zowel in de Scoot Control 
(configuratie via het bedieningspaneel) als in de R-net 
Programmer aanpast. Bv. als je parameter #5 ingesteld hebt als 
‘Universeel’, maar je hebt de R-net settings niet gewijzigd, dan zal 
de Scoot Control niet naar behoren functioneren.  

 

Wijzigingen opslaan/verwijderen 

Druk op S6 om de wijzigingen op te slaan. Alle led's van de 
snelheidsmeter knipperen groen. Schakel het apparaat uit en 
opnieuw in.  

Als het apparaat wordt uitgeschakeld zonder op S6 te hebben 
gedrukt, worden de wijzigingen niet opgeslagen. 
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Beoogd gebruik 

De Scoot Control is een besturingsapparaat dat rechtstreeks op de 
elektronica van de rolstoel (R-net) kan worden aangesloten om de 
rolstoel en zijn functies te bedienen. De Scoot Control is bestemd 
als ondersteuning van een begeleider bij het besturen of 
manoeuvreren van een elektrische rolstoel, zowel binnen- als 
buitenhuis.  

Veilig rijden 

WAARSCHUWING! 
De gebruiker moet te allen tijde bij de aan/uit toets kunnen. 
Hiermee kan de rolstoel onmiddellijk worden gestopt bij 
problemen of in geval van nood. 

Als de rolstoel op een onverwachte manier reageert, moet de 
gebruiker de Scoot Control onmiddellijk loslaten of de aan/uit toets 
gebruiken. 

WAARSCHUWING! 
Enkel volwassen begeleiders mogen de Scoot Control bedienen. 
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Installatie-instructies 

Voorbereidingen 

Gereedschap 

LET OP! 
Gebruik het juiste gereedschap om de Scoot Control te installeren 
en af te stellen. Gebruik van onjuist gereedschap kan het 
apparaat beschadigen. 

 

LET OP! 
Draai schroeven niet te strak aan.  

Installatieplan 

Stel vóór installatie een installatieplan op. Op basis van de 
behoeften van de gebruiker en de mogelijkheden van de rolstoel en 
van de gebruiker, moet er in dit plan rekening worden gehouden 
met: 

 Op welke positie (hoogte, hellingshoek, ...) de Scoot 
Control kan worden geplaatst. 

 Hoe de Scoot Control wordt bediend: instellingen 
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 Een stevige en solide plaatsing. Ruige of plotselinge 
bewegingen van de rolstoel mogen geen invloed hebben 
op de installatie. 

 

LET OP! 
Bescherm het apparaat tegen stoten 

 

WAARSCHUWING! 
Probeer het apparaat en de bedrading niet te beschadigen. Zorg 
ervoor dat de kabels dusdanig zijn gemonteerd zodat deze niet 
overmatig kunnen slijten. 

 

LET OP! 
Alle aansluitingen moeten altijd met alle geleverde schroeven 
worden vastgedraaid. Gebruik uitsluitend de met de verpakking 
meegeleverde schroeven. 

Sticker met het serienummer 

De met het pakket meegeleverde sticker met het serienummer 
moet achter op deze handleiding worden geplakt. 
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Installatie 

1. Bevestig de unit met geschikte bevestigingsonderdelen op de 
gewenste plaats. Verstel, indien nodig, de hoek en de hoogte 
van de stuureenheid in overeenstemming met de houding van 
de bestuurder.  

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of mo-
Vis. 

LET OP! 
U kunt de positie van de stuureenheid aanpassen door de 
schroeven los te maken aan de zijkanten van de hendels. Schroef 
deze daarna weer vast met een maximale torsie van 1 Nm.  

2. Bevestig alle kabels op de rolstoel en zet alles goed vast. 

3. Sluit de kabels aan op de elektronica van de rolstoel. 

WAARSCHUWING! 
Alle elektronica van de rolstoel moet worden uitgeschakeld 
tijdens de installatie. 
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Kalibratie 

LET OP! 
Alleen wanneer u een asymmetrische beweging opmerkt en na 
iedere vervanging of reparatie van het apparaat, moet een 
gekwalificeerde servicemonteur het apparaat opnieuw 
kalibreren om een correcte werking te verzekeren.  

Naar de kalibratiemodus gaan op het apparaat 

Ga als volgt te werk om naar de kalibratiemodus te gaan op het 
apparaat: 

Stap Actie 

1 Verifieer of het R-net-systeem is uitgeschakeld 

2 Controleer of de gashendels en de stuureenheid in de 
neutrale stand staan. 

3 Druk gelijktijdig op S2, S3 
en S4 

4 Terwijl S2, S3 en S4 
worden ingedrukt, schakel 
dan de Scoot Control in 
met gebruik van S1 

 

 



38 

Stap Actie 

5 Wacht op de piep (vertraging van 5 seconden) 

6 Laat alle knoppen los binnen 2 seconden na de piep 

Resultaat: u bent nu in de kalibratiemodus op het 
apparaat 

 

Als de stappen niet correct worden gevolgd, gaat u naar het 
kalibratieproces of verlaat u dat. In dat geval knipperen D11 – D15 
in het rood. 

Kalibratie op het apparaat uitvoeren 

Het kalibratieproces bestaat uit verschillende stadia.  

 Het stadiumnummer wordt aangegeven door het aantal 
led's (D11-D15) dat groen kleurt.  

 Ieder stadium kan verschillende stappen hebben. 

 Telkens wanneer u een piep hoort, moet u de 
stuureenheid loslaten en alleen doorgaan met de 
volgende handeling, wanneer u ziet dat de 
overeenkomstige led is ingeschakeld. 

Stadium Invoer Stap Actie 

1 groen Gashendel 
rechts 

1 Volgas rechts en wacht op 
de piep 

2 Gashendel rechts loslaten 
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Stadium Invoer Stap Actie 

2 groen Gashendel links 1 Volgas links en wacht op 
de piep 

2 Gashendel links loslaten 

3 groen Stuureenheid 
rechts 

1 Volledig bedienen 
stuureenheid rechts en 
wacht op de piep 

2 Stuureenheid rechts 
loslaten 

4 groen Stuureenheid 
links 

1 Volledig bedienen 
stuureenheid links en 
wacht op de piep 

2 Stuureenheid links 
loslaten 

5 groen De kalibratie is gelukt en de nieuwe 
kalibratiegegevens worden opgeslagen in het 
apparaat 

5 rood 
 

Kalibratie afgebroken of mislukt en er worden geen 
kalibratiegegevens gewijzigd in het apparaat 

 

WAARSCHUWING! 
Als de kalibratie is gelukt, gaat u door om te controleren of de 
beweging van de rolstoel symmetrisch is, wanneer u de 
stuureenheid naar beide zijden beweegt. Controleer of het 
apparaat terugkeert naar zijn standaardpositie.  
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Testen 

Voer na installatie van de Scoot Control de volgende tests in 
onderstaande volgorde uit voordat de rolstoel wordt geleverd of 
gebruikt: 

1. Controleer of de Scoot Control intact is 

2. Werkingstest 

3. Testrit 

4. Remtest 

Controleer of de Scoot Control intact is 

Controleer of: 

 Het apparaat niet krom of beschadigd is 

 Behuizing, kabels en alle aansluitingen niet beschadigd 
zijn 

 Het apparaat keert terug naar de standaardpositie, 
wanneer het apparaat naar voren, achteren, links en 
rechts wordt bewogen of vanuit deze posities wordt 
losgelaten. 

Werkingstest 

WAARSCHUWING! 
Voer deze test uitsluitend uit op een vlakke ondergrond, met ten 
minste één meter vrije ruimte rond de rolstoel. 



Scoot Control Handleiding  41 

Testrit 

Maak een testrit met de rolstoel. 

 Controleer of de rolstoel en alle functies correct werken 
in alle posities waarin de gebruiker/begeleider de Scoot 
Control wil gaan gebruiken. 

 Controleer of er geen kabels of onderdelen beschadigd 
kunnen raken of klem kunnen komen te zitten in alle 
mogelijke posities van de rolstoel. 

Remtest 

Rijd met volle snelheid vooruit en schakel de rolstoel uit met de 
aan/uit toets. De rolstoel mag niet abrupt stoppen, maar moet 
langzaam vaart verminderen en stoppen. 
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Eerste gebruik 

Ondersteuning door de dealer 

Als de gebruiker het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, is het 
aan te raden om de hulp van de dealer of servicemonteur in te 
roepen om de verschillende mogelijkheden aan de klant (de 
gebruiker van de begeleiderbesturing) uit te leggen. 
Mocht het nodig zijn, dan kan de dealer de laatste aanpassingen 
doen. 

Gebruikerstest 

Het is belangrijk dat de klant weet hoe het apparaat werkt, hoe hij/zij 
deze moet gebruiken en wat er aangepast kan worden om de 
gebruikerservaring te verbeteren. 
Doe als dealer het volgende: 

1. Leg de klant uit hoe u de installatie hebt uitgevoerd, door het 
hem te tonen en leg uit hoe iedere (nieuwe) knop werkt. 

2. Laat de gebruiker alle posities van de Scoot Control testen: 

 Zijn de Scoot Control en knoppen gemakkelijk bereikbaar? 

 Kan de gebruiker de rolstoel veilig en moeiteloos bedienen? 

 Is de plaatsing van het apparaat in alle beschikbare posities 
optimaal voor de gebruiker? 
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3. Verstel de positie en de instellingen van de Scoot Control, 
indien nodig. 

4. Vertel de klant over mogelijke problemen en hoe ze kunnen 
worden opgelost. 

 

Gebruik van de Scoot Control  

Gebruiksvoorwaarden 

De Scoot Control moet zoals geïnstalleerd door de dealer worden 
gebruikt, in overeenstemming met de installatie-instructies in deze 
handleiding. 

De voorziene gebruiksvoorwaarden worden tijdens het eerste 
gebruik door de dealer of servicemonteur aan de gebruiker en/of 
begeleider uitgelegd. 

Als de gebruiksvoorwaarden ingrijpend veranderen, neemt u contact 
op met uw dealer of een gecertificeerde servicemonteur om 
overmatige slijtage of onbedoelde schade te voorkomen. 
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Foutcodes 

Bij een fout zal het led-lampje van de Scoot Control beginnen te 
knipperen. Na een lange interval zal het led-lampje met een korte 
interval knipperen. Tel het aantal keren dat het led-lampje knippert 
en zoek de bijbehorende code op in de onderstaande tabel: 

 

Flash count Reason Required action 

1 - - 

2 Hall Sensor Left Replace Sensor Board & Calibrate 

 

 

3 Hall Sensor Right 

4 Throttle Left Replace Throttle Sensor & Calibrate 

5 Throttle Right 

6 Test Flag failed Redo diagnostic tests 

7 CPU Fault Replace PCB 

8 Code Fault Update Firmware 
Replace PCB 

9 Software Watchdog Update Firmware 
Replace PCB 

10 R-net Failure Check R-net configuration, check 
fault log in the R-net PC 
programmer 

11 Diagnostic Test Test Failed, redo test 
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Foutenlogboek 

Het systeem houdt een foutenlogboek met tellers bij. Het 
foutenlogboek kan worden geraadpleegd via de configurator van 
mo-Vis (dealerniveau). Indien u dit wenst te doen, dan neemt u best 
contact op met mo-Vis voor verdere instructies. 

 

Fault Reason Required action 

CPU Error RAM CPU consistency check 
failed. 

Replace PCB. 
CPU Error FLASH 

CPU Error STACK 

CPU Error 
EEPROM 

Watchdog Reset The watchdog kicked in. Update Firmware or 
Replace PCB. Hard Fault A hard fault in the CPU  

Unexpected Case An invalid case 
occurred.    

Null Pointer An invalid pointer 
occurred.    

Unexpected Value Unknown command 
was received. 

Out Of Bounds Access to an invalid 
memory location. 
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Fault Reason Required action 

MSP Slave Communication 
Problem 

Connection with the PC 
(Configurator program) 
went wrong. Update 
Firmware or update 
Configurator Software. Try 
again. 

PCB Test  Factory test failed. A fault occurred during 
factory testing. 

Field Test Field test failed 
(Calibration). 

A fault occurred during field 
testing (Calibration). 

Test Flags One or more test flags 
not set. 

Redo tests and/or replace 
PCB. 

Software wdt Software Watchdog Update Firmware 

Replace PCB 

Hall Sensor Left The left sensor is faulty.  Replace sensor and 
calibrate. Hall Sensor Right The right sensor is 

faulty. 

Throttle Left The left throttle is 
faulty. 

Replace throttle and 
calibrate. 

Throttle Right The right throttle is 
faulty. 

R-net Trip Code There is an R-net Trip 
Code 

Check R-net fault on 
joystick display or in the R-
net PC Programmer 
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R-net Trip Codes 

Wanneer de Scoot Control een fout ontdekt, wordt een R-net-
alarmfout gegenereerd. De trip code wordt getoond op de joystick 
(indien aanwezig en uitgerust met een grafisch display). De trip code 
wordt ook opgeslagen in het logboek van het R-net-systeem en kan 
worden onderzocht met gebruik van de R-net pc-programmeur. 

Indien u meer te weten wilt komen over trip codes, zie hiervoor dan 
de Curtiss-Wright-handleiding: SK77981-14 R-net-technische 
handleiding | Hoofdstuk 3 – Programmering.  

Applicatie van Trip Codes 

R-net Trip Code Reason Required action 

9600 Uart overflow Update Firmware or 
Replace PCB 9601 Uart underflow 

9602 Packet transmission 
exceeded maximum 
number of retries 

9603 TX handle overflow 

9604 RX handle overflow 

 

9605 Invalid sequence 
number 
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R-net Trip Code Reason Required action 

9606 Ack number does not 
match 

9607 Invalid packet 
descriptor 

9608 Incorrect R-net version 

9609 Chip tripped 

960A Invalid response when 
accessing a file 

9620 CPU Error 

9621 Code Error 

9640 One or more test flags 
not set. 

Redo tests and/or replace 
PCB. 

9641 Software Watchdog Update Firmware or 
Replace PCB. 

9642 There was a problem 
during the preparation 
of the R-net system. 

Check R-net fault on 
joystick display or in the 
R-net PC Programmer. 
Check R-net 
configuration. 

 

9643 The left sensor is faulty.  
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R-net Trip Code Reason Required action 

9644 The right sensor is 
faulty. 

Replace sensor board and 
calibrate. 

9645 The left throttle is 
faulty. 

Replace throttle and 
calibrate. 

9646 The right throttle is 
faulty. 

9647 There is an R-net Trip 
Code. 

Check R-net fault on 
joystick display or in the 
R-net PC Programmer. 

9648 Factory test failed. A fault occurred during 
factory testing. 

9649 Field test failed 
(Calibration). 

A fault occurred during 
field testing (Calibration). 

Chipset Trip Codes 

R-net Trip Code Reason Required action 

9800 API_MSG_SEND_TO_FREQ
UENTLY 

Update Firmware or 
Replace PCB, check R-
net configuration 9801 API_MSG_DATA_OUT_OF_

RANGE 

9802 API_MSG_ID_UNKNOWN 
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R-net Trip Code Reason Required action 

9803 API_MSG_DATA_INCORREC
T_AMOUNT 

9804 API_MSG_TOO_SHORT 

9805 API_MSG_TOO_LONG 

9806 API_MSG_NOT_ENABLED 

9807 API_RESPONDED_OUT_OF_
TIME 

9808 API_MSG_REQUIEREMENT_
WRONG 

9809 API_MSG_INVALID_IN_CUR
RENT_STATE 

9810 DATA_PACKET_WITH_INVA
LID_SEQ_NR 

9811 ACK_PACKET_WITH_INVALI
D_SEQ_NR 

9812 INVALID_HEADER 

9813 PACKET_TIMEOUT 

9814 CHIP_INT_ERR0 

9815 CHIP_INT_ERR1 

9816 HOST_RESTART_AFTER_CO
RRECT_INIT 
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R-net Trip Code Reason Required action 

9817 HOST_INCOMPATIBLE_SERI
AL_PROTOCOL_VERSION 

9820 CHIPSET_INTERNAL_QUEUE
_OVERFLOW 

9821 CHIPSET_HEARTBEAT 
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Onderhoud 

Reinigen 

Reinig alle onderdelen van de Scoot Control regelmatig 
(maandelijks), of wanneer u dat nodig acht. 

 Verwijder stof en vuil voorzichtig met een vochtige doek 

 Gebruik uitsluitend niet-agressieve desinfecterende 
schoonmaakmiddelen 

WAARSCHUWING! 
Niet onderdompelen in water of enorme hoeveelheden vloeistof 
gebruiken. 

 

LET OP! 
Smeer geen extra smeermiddelen op de bewegende delen. 

Maandelijkse controle 

Controleer maandelijks, of als u dit nodig acht, of: 

 Alle bouten en schroeven nog stevig aangedraaid zijn 

 De bedrading niet beschadigd is 

 Onderdelen niet overmatig versleten zijn 
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Jaarlijkse controle 

We raden aan de rolstoel en besturingssystemen minstens ieder 
jaar volledig te laten controleren door een gecertificeerde 
servicemonteur. 

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dealer 
of mo-Vis. 

Onderhoudsvrij 

De Scoot Control is onderhoudsvrij. Bij normaal gebruik hebben het 
apparaat en de verschillende onderdelen geen extra onderhoud 
nodig. 
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Technische gegevens  

Productbeschrijving en productcode 

 Scoot Control R-net (P015-61) 

 Scoot Control Mounting Bracket (M015-70) 

 Scoot Control Keypad Bracket Set  (M015-91) 

 Actuator Keypad Button R-net CJSM2 (P016-98) 

 Actuator Keypad Paddle R-net CJSM2 (P016-99) 

 

Apparaataansluitingen 

 Stereo jack van 3,5 mm (paneel motorunit) 

 Mini-USB (intern) 

 R-net-rolstoelaansluiting 
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Specificaties 

Factor Specificatie 

Elektronica  Compatibel met Curtiss-Wright R-net 

Invoertoetsenblok Met Curtiss-Wright CJSM2 compatibel toetsenbord 
(34E) 

Kabellengte  Pigtail 600 mm/23,62 in. R-net mannelijke pinstekker 

Gashendel kracht 300 g/10,58 oz (3.000 g/6,61 lb veilige overbelasting) 

Toetsenbord 
kracht  

100 g/3,53 oz (1.000 g/2,20 lb veilige overbelasting) 

Stuureenheid 
kracht  

2.500 g/5,51 lb (25.000 g/55,12 lb veilige 
overbelasting) 

Gewicht 1,250 g/2,76 lb 

Afmetingen 450 x 100 x 55 mm/17,72 x 3,94 x 2,17 in (b x d x h) 

Montage 4 * M6 (diepte 8 mm) in een vierkant 
(55 x 55 mm/2,17 x 2,17 in) 
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Installatiedatum:   .  .  /  .  .  /  .  .  .  . 

 

Dealer: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Stempel dealer: 

 

Sticker met het serienummer 

 


