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Inledning

DX2 är den första i en ny generation joysticks för styrning av elektriska 
rullstolar. Med sin stora LCD-färgskärm och den logiska, ikonuppbyggda 
menystrukturen leder den användaren till målet.

Lycka till!
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Beteckningar  - knappar

Dynamic DX2 AJR
1 Start-/stopp-knapp

2 Blinker vänster

3 Blinker höger

4 Funktionsväljare

5 Display

6 Hastighetsväljare

7 Tillbehörsväljare

8 Tuta

Handhavande

Högst upp på displayen fi nns statusraden. Batteriindikatorn visas hela 
tiden. Klockan kan visas eller döljas enligt önskemål. Övriga symboler lyser 
när motsvarande funktion är aktiv. 

1 Batteriindikator
Grön = fulladdat
Gul = laddat till minst hälften
Röd = nästan tomt, ladda nu!

2 Blinker vänster är på
Vid varningsblinkers blinkar båda ikonerna

3 Belysningen är tänd

4 Felkod, se avsnittet om felkoder

5 Blinker höger är på
Vid varningsblinkers blinkar båda ikonerna

6 Aktuell tid
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Visa/dölja klockan

Tryck på pil upp/ned eller för joysticken framåt tills ovanstående ikon visas 
i mitten.  

Använd ”funktionsväljaren” för att växla mellan X och X.

Godkänn med ett tryck på pil upp/ned.
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Inställning av hastighet

När joysticken slås på visas nedanstående bild på displayen. I mitten visas 
den hastighet som valts som högsta hastighet. Hastigheten väljs genom att 
trycka på plus/minus-knappen. Högsta hastighet är 5, lägsta hastighet är 1.

De nedersta funktionerna väljs med knappen “funktionsväljare”.

Vald hastighet

Funktionsväljare
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Vald hastighet

Tryck på pil upp/ned tills stolen visas på bilden. Använd ”funktionsväljaren” 
för att välja den funktion som ska ändras. Använd joysticken för att ändra 
t.ex. ryggstödets vinkel.

Inställning av säte, rygg- och benstöd

Funktionsväljare

Funktion Ikon
Lutning

Ryggvinkel

Säteslyft

Vänster
benstöd

Funktion Ikon
Höger benstöd

Fotstöd båda

Liggande

Nackstöd

Endast de inställningar som är tillgängliga visas.
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Tända/släcka belysning

Tryck på pil upp/ned tills ikonen för belysning visas i mitten.

För sedan joysticken framåt för att tända belysningen. För den framåt igen 
för att släcka belysningen.

För joysticken bakåt för att slå på varningsblinkers. För den åt samma håll 
igen för att stänga av.

För joysticken åt höger eller vänster för att slå på blinkers. För den åt 
samma håll igen för att stänga av.

Inställning av skärmbelysning

Tryck på pil upp/ned tills solen visas i mitten. För joysticken framåt för att 
komma till inställningarna. Använd sedan knappen ”funktionsväljare” eller 
joysticken åt höger/vänster för att ändra ljusstyrkan.

Du godkänner det nya värdet och återgår till huvudmenyn genom att föra 
joysticken framåt eller bakåt eller trycka på pil upp/ned.
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Inställning av skärmmiljö

Använd pil upp/ned tills ikonen ”dag/natt” visas i mitten. För joysticken 
framåt för att välja inställningar. Nedanstående bild visas.

                               1        2          3

Inställning Resultat
1 - Inomhus Skärmen har svart bakgrund

2 - Utomhus Skärmen har vit bakgrund

3 - Automatisk Skärmen växlar bakgrundsfärg (svart/vit) beroende på omgivningens 
ljus.

Använd ”funktionsväljaren” eller för joysticken åt höger/vänster för att välja 
inställning.

Joysticken framåt bekräftar den nya inställningen och återgår till 
huvudmenyn.

Joysticken bakåt eller pil upp/ned avbryter och återgår till huvudmenyn.

Avsluta/Avbryt

Avsluta/Avbryt
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Inställning av klockan

Använd pil upp/ned tills klockan visas i mitten. För joysticken framåt för att 
välja inställningar. Nedanstående bild visas.

Använd ”funktionsväljaren” eller joystick till höger/vänster för att välja den 
siffra som ska ändras.

Joysticken framåt ökar värdet.

Joysticken bakåt bekräftar den nya inställningen och återgår till 
huvudmenyn.

Pil upp/ned avbryter och återgår till huvudmenyn.
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Systemlås

Låsa DX-systemet
Håll av/på-knappen intryckt i fyra sekunder medan systemet är på. Då låses 
systemet.

Låsa upp DX-systemet
Tryck på av/på-knappen. Ett lås visas på displayen.

Tryck på tutan två gånger inom tio sekunder. Systemet startar i normalt läge.

Felkoder

Kod Orsak Betydelse
1 DX-modulen Kan betyda: 

- fel i programmering
- fel i ledningsförbindelsen
- internt fel i en modul

Stäng av stolen och starta den igen. Om det inte hjälper, 
kontakta behörig tekniker (HMC eller terapeut).

2 DX-tillbehör Kan betyda:
- kör långsamt på grund av upphissat säte (programmering). 
Inget fel.

Sänk sätet till det nedersta läget. Om det inte hjälper, 
kontakta behörig tekniker (HMC eller terapeut).
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Kod Orsak Betydelse
3 Motor 1 / L (M1) Kan betyda: 

- lös anslutning från motorn till kraftmodulen
- kortslutning

Kontrollera att ingen kontakt har lossnat.
Kontakta en behörig tekniker (HMC eller terapeut).

4 Motor 2 / L
(M2)

Kan betyda:
- lös anslutning från motorn till kraftmodulen
- kortslutning

Kontrollera att ingen kontakt har lossnat.
Kontakta en behörig tekniker (HMC eller terapeut).

5 Parkeringsbroms 
1 (M1 vänster)

Kan betyda:
- lös anslutning
- kortslutning

Kontrollera att ingen kontakt har lossnat.
Kontakta en behörig tekniker (HMC eller terapeut).

6 Parkeringsbroms 
2 (M2 höger)

Kan betyda:
- lös anslutning
- kortslutning

Kontrollera att ingen kontakt har lossnat.
Kontakta en behörig tekniker (HMC eller terapeut).

OBS!
Om termoswitchen har slagit ifrån , skall joysticken tändas 2 gånger innan 
alla funktioner är tillgängliga igen. Gör det på följande sätt:

• Tänd joysticken
• Vänta 10 till15 sekunder
• Släck joysticken
• Tänd joysticken

Nu skall alla funktioner vara tillgängliga igen.
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Extrautrustning

DX2-joysticken kan med hjälp av ett DX infrarött gränssnittssändarsystem 
manövrera all elektronisk utrustning som kan manövreras via fjärrkontroller 
med infrarött ljus. Det kan vara TV, radio, datormus eller något annat.

Tillbehör som behövs:

DX-IRIS2 infrarött gränssnittssändarsystem
Monteras på stolen och kan kommunicera med infraröd utrustning, t.ex. TV, 
radio eller datormus.

DX-MTX infraröd mussändare
Monteras på stolen och kan kommunicera med en infraröd datormus. Det 
gör att man kan navigera med musen på en datorskärm med hjälp av 
joysticken.
Se nedan.

Använd pil upp/ned för att hitta mus-ikonen. Om musen är blå är den inte 
aktiv. Aktivera den genom att föra joysticken framåt. Då blir musen grön.
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Använd joysticken för att fl ytta muspekaren på datorskärmen.

Använd ”funktionsväljaren” för att klicka med musen. Den fungerar på 
samma sätt som musen. Du kan göra enkelklick eller dubbelklick, beroende 
på vad datorn är inställd på att använda.

Inaktivera musen igen med pil upp/ned. Sedan kan en annan funktion 
väljas.
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