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Innledning

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.

God fornøyelse.
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Betegnelser - knapper

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. 

1 Batteriindikator
Grønn = fulladet
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

Dynamic DX2 AJR
1 Start-/stoppknapp

2 Blinklys venstre

3 Blinklys høyre

4 Funksjonsvelger

5 Display

6 Hastighetsvelger

7 Tilbehørsvelger

8 Horn
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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.
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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.

De nederste funksjonene velges med knappen ”funksjonsvelger”.

Valgt hastighet

Funksjonsvelger
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Valgt hastighet

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.

Justere sete, rygg og beinstøtter

Funksjonsvelger

Funktion Ikon
Vippefunksjon

Ryggvinkel

Seteheis

Venstre 
beinstøtte

Funktion Ikon
Høyre 
beinstøtte

Fotstøtter 
begge

Liggende

Nakkestøtte

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

Opsætning Resultat
1 - Innendørs Skjermen har svart bakgrunn

2 - Utendørs Skjermen har hvit 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.

Exit / Cancel

Exit / Cancel
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Stille klokke

Trykk på pil opp/ned til klokken vises i midten. Press joystick forover for å 
velge innstillinger. Bildet under vises.

Bruk ”funksjonsvelgeren” eller joystick mot høyre/venstre for å velge tallet 
som skal endres.

Joystick forover teller oppover.

Joystick bakover godtar ny innstilling og går tilbake til hovedmenyen.

Pil opp/ned annullerer ny innstilling og går tilbake til hovedmenyen.
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Systemlås

Låse DX-systemet
Hold på-/avknappen inne i 4 sekunder mens systemet er på.
Systemet lukkes nå i låst tilstand.

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 DX Modulet Kan bety:

- feil i programmering
- feil i ledningsforbindelse
- intern feil i en modul 

Slå stolen av og på. Hvis det ikke virker, kontakt kvalifi sert 
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 
kvalifi sert tekniker (HMC eller terapeut).
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Kode Årsag Betydning
3 Motor 1 / L (M1) Kan bety:

- løs forbindelse mellom motor og strømmodul
- kortslutning 

Kontroller at ingen kontakter er løse.
Kontakt kvalifi sert 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 kvalifi sert tekniker (HMC eller terapeut).

5 Parkerings-
bremse 1 (M1 
venstre)

Kan bety:
- løs forbindelse
- kortslutning

Kontroller at ingen kontakter er løse.
Kontakt kvalifi sert tekniker (HMC eller terapeut).

6 Parkerings-
bremse 2 (M2 
højre)

Kan bety:
- løs forbindelse
- kortslutning

Kontroller at ingen kontakter er løse.
Kontakt kvalifi sert tekniker (HMC eller terapeut).

Merk!
Hvis termoswitchen har vært slått av skal joysticken slåes av og på 2 
ganger før alle funksjoner igjen er tilgjengelig. Gjøres på følgende måte.

• Slå på joysticken.
• Vent 10 til 15 sekunder
• Slå av joysticken
• Slå på joysticken

Nå skal alle funksjoner være tilgjengelig igjen.
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Ekstra

DX2-joysticken kan ved hjelp av et DX Infra-red Interface Transmitter 
System betjene alt elektronisk utstyr som kan betjenes via fjernbetjening 
med infrarødt lys. Det kan være tv, radio, pc-mus og andre ting.

Tilbehør som gjør det mulig:

DX-IRIS2 Infra-red Interface Transmitter System
Monteres på stolen og kan kommunisere med infrarødt utstyr, f.eks. tv, 
radio eller pc-mus.

DX-MTX Infra-red Mouse Transmitter
Monteres på stolen og kan kommunisere med infrarød pc-mus. Gjør det 
mulig å navigere musen på en pc-skjerm ved hjelp av joysticken. Se under.

Trykk på pil opp/ned for å fi nne musikonet. Så lenge musen er blå, er den 
ikke aktiv. Aktiver den med joystick forover. Dermed blir musen grønn.
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Bruk joysticken til å fl ytte musen rundt på pc-skjermen.

Bruk ”funksjonsvelgeren” til å klikke med musen. Det fungerer på samme 
måte som med musen. Avhengig av innstillingene i pc-en er det mulig med 
enkeltklikk og dobbeltklikk.

Deaktiver musen igjen ved å trykke på pil opp/ned. Ny funksjon kan nå 
velges.
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