Bruksanvisning
Styreboks DX2 Rem550

Medema AS

Innledning DX2
DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av
elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen
og den logiske ikonoppbygde menystrukturen fører den
brukeren fram til målet.

Betegnelser - knapper
Dynamic DX2 AJR
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Start/stopp-knapp

2

Blinklys høyre
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Funksjonsvelger

3
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Adgang til brugermeny

5

Horn

6

Joystik + velg og enter

7

Brugerprofil / hastighet

8

Display
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Advarsels LED
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Blinklys venstre
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Betjening
Øverst i displayet vises statusbjelken. Batteriindikatoren vises
hele tiden. Klokken kan slås av og på etter eget ønske. De
andre ikonene lyser når tilhørende funksjon er aktiv.
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1

Batteriindikator
Grønn = full ladet
Gult = minst halvfullt
Rød = nesten tomt - lad nå!

2

Blinklys venstre er aktivt
Ved nødblink blinker begge ikonene

3

Lyset er tent

4

Feilkode - se avsnitt om feilkoder

5

Blinklys høyre er aktivt
Ved nødblink blinker begge ikonene

6

Aktuell tid
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Slå på/av klokke
Trykk på pil opp/ned eller
joystick (press forover) til
ikonet ovenfor vises i midten.
Bruk ”funksjonsvelgeren” til å
skifte mellom X og .
Godta med et trykk på pil opp/
ned tasten.
Still klokken
Bruk pil opp/ned til klokken
vises i midten.

Bruk joystick (press forover)
for å velge innstillinger.
Følgende bilde vises.

Bruk ”funksjonsvelgeren” eller
joystick høyre/venstre for å
velge det sifferet som skal
endres.
Joystick forover teller opp.
Joystick tilbake godta de nye
innstillingene og gå tilbake til
hovedmenyen.
Pil opp/ned avvise de nye
innstillingene og gå tilbake til
hovedmenyen.
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Stille inn hastighet
Ved aktivering av joysticken vises bildet under i displayet.
I midten vises hastigheten brukeren har valgt som maks.
hastighet. Hastighet velges ved å trykke på pluss/minus.
Høyeste hastighet er 5, laveste hastighet er 1.

Valgt hastighet
Funksjonsvelger

De nederste funksjonene velges med knappen ”funksjonsvelger”.

Justere sete, rygg og benstøtter
Valgt hastighet

Funksjonsvelger

Trykk på pil opp/ned til bildet viser stolen. Bruk
”funksjonsvelgeren” til å velge den funksjonen som skal endres.
Bruk joysticken til å endre f.eks. vinkelen på seteryggen.
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Funksjon

Ikon

Tiltfunksjon
Ryggvinkel
Seteheis
Venstre benstøtte
Høyre benstøtte
Benstøtter begge

Kun de tilgjengelige innstillingene blir vist.
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Slå på/av lys

Trykk på pil opp/ned til ikonet for lys vises i midten.
Press deretter joysticken forover for å slå på lyset. Press den
forover igjen for å slukke lyset.
Press joysticken bakover for å aktivere nødblink. Det slukkes på
samme måte.
Press joysticken til høyre eller venstre for å aktivere blinklys.
Det slukkes på samme måte.
Stille inn skjermlys

Trykk på pil opp/ned til solen vises i midten. Press joystick
forover for å få fram innstillingene. Bruk deretter knappen
”funksjonsvelger” eller joystick høyre/venstre for å endre
lysstyrke.
Joystick forover/bakover eller pil opp/ned godtar de nye
verdiene og går tilbake til hovedmenyen.
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Stille inn skjermmiljø
Trykk på pil opp/ned til ikonet ”dag/natt” vises i midten. Press
joystick forover for å velge innstillinger. Bildet under vises.
1

2

3

Exit / Cancel
Exit / Cancel

Opsætning

Resultat

1 - Innendørs

Skjermen har lys bakgrunn

2 - Utendørs

Skjermen har mørk bakgrunn

3 - Automatisk

Skjermen skifter bakgrunnsfarge (svart/hvit) avhengig av lyset
i omgivelsene

Bruk ”funksjonsvelgeren” eller joystick mot høyre/venstre for å
velge innstilling.
Joystick forover godtar de nye innstillingene og går tilbake til
hovedmenyen.
Joystick bakover eller pil opp/ned annullerer de nye
innstillingene og går tilbake til hovedmenyen.
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Låse opp DX-systemet
Trykk på på-/avknappen. Systemet viser en lås i displayet.
Trykk på hornet to ganger innen 10 sekunder. Systemet starter som
normalt.

Feilkoder
Kode Årsag

Betydning

1

Kan bety:
- feil i programmering
- feil i ledningsforbindelse
- intern feil i en modul

DX Modulet

Slå stolen av og på. Hvis det ikke virker, kontakt
kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).
2

DX Accessory

Kan bety:
- kjører langsomt pga. hevet sete (programmering). Ikke
en feil.
Senk setet til laveste posisjon. Hvis det ikke virker,
kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

3

Motor 1 / R
(M1)

Kan bety:
- løs forbindelse mellom motor og strømmodul
- kortslutning
Kontroller at ingen kontakter er løse.
Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

4

Motor 2 / L
(M2)

Kan bety:
- løs forbindelse mellom motor og strømmodul
- kortslutning
Kontroller at ingen kontakter er løse.
Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

5

Parkeringsbremse 1 (M1
R)

Kan bety:
- løs forbindelse
- kortslutning
Kontroller at ingen kontakter er løse.
Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).

6

Parkeringsbremse 2 (M2
L)

Kan bety:
- løs forbindelse
- kortslutning
Kontroller at ingen kontakter er løse.
Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).
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Sikkerhetskontroll
Daglig sikkerhetskontroll:
Det elektroniske systemet har en innebygget sikkerhetskontroll
som utføres opptil 100 ganger i minuttet. I tillegg til denne
kontrollen skal følgende kontrolleres regelmessig:
•
•
•
•

Slå elektronikken av (ingen lys i displayet)
Se om joysticken er bøyd
Se om joysticken på andre måter er skadet
Se om joysticken går tilbake til midtstilling når man slipper den

Hvis det konstateres problemer under denne kontrollen,
kontaktes en kvalifisert tekniker før stolen tas i bruk igjen.
Ukentlig sikkerhetskontroll
Parkeringsbrems: Skal testes på et flatt underlag med minst en
meter fri plass rundt stolen.
•
•

Start stolen og før joysticken langsomt fremover til det høres et
klikk. Stolen kan begynne å bevege seg i denne stillingen.
Slipp straks joysticken og lytt etter klikkelyden som skal komme
før det har gått et sekund.

Gjentas i alle kjøreretninger!
•
•

Kontroller at gummiskallet omkring joysticken er hel. Det er viktig
for å forhindre at det kommer fukt inn til elektronikken.
Kontroller at styreboksen er forsvarlig skrudd fast.

Hvis det konstateres problemer under denne kontrollen,
kontaktes en kvalifisert tekniker før stolen tas i bruk igjen.
Månedlig kontroll
Kontroller minst en gang i måneden at dekktrykket er korrekt.
Det skal være 35 psi / 2,4 bar.
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