
styreboksen anvendes til at skifte side. Ved at udføre et kort tryk på kontakten skiftes til den næste side. 
Ved at holde kontakten inde skiftes til den forrige side. På denne måde er det mulig både at skifte frem og 
tilbage mellem siderne. Hver side indeholder fire PS3 funktioner, der er vist med symboler placeret på 
pladserne op, ned, højre og venstre. Funktionerne udføres mens joysticket holdes i den givne retning. To 
pile indikerer joystickets bevægelse. 
Side 0 og side 1 er låst og kan ikke ændres. Disse sider indeholder de funktioner der anvendes til at 
navigere rundt i menusystemet på en Playstation 3 spillekonsol. Således indeholder side 0 funktionerne: 

   samt en mulighed for at skifte til side 1. Side 1 indeholder piltasterne (directional buttons). Hvis 
ingen af funktionerne på side 1 har været brugt de sidste 3 sekunder skiftes der automatisk til side 0. På 
denne måde er det muligt at navigere rundt i Playstation 3 menusystemet udelukkende ved brug af 
joysticket. 
Ligeledes er der også implementeret automatisk sideskift fra side 8 til side 7, når en af funktionerne på 
side 8 har været aktiveret. 
For at gå tilbage til hovedmenuen fra Gamemode holdes kontakten sluttet, hvorved indikatoren for næste 
sideskift tæller nedad. Når tælleren passerer ”0” vises ”< Back”. Slippes kontakten mens dette vises 
afsluttes Gamemode og systemet går tilbage til hovedmenuen. 
 
Funktionerne på sider er jf. fabriksindstillingerne fordelt som følger: 

   

   

   

 
Ved første opstart er det nødvendigt at parre APS3WI med Playstation 
konsollen. Dette sker ved at koble et USB kabel mellem APS3WI og 
Playstation konsollen. USB stikket i APS3WI findes ved hullet til højre for 
DX-bus stikket. Herefter tændes Playstation og parringen sker ved at 

aktivere funktionen  på APS3WI. Denne funktion findes standard ved 
at rykke joysticket frem på side 2. Herefter kan USB kablet igen tages fra 
APS3WI og Playstation konsollen og konsollen vil herefter kunne tændes 

og parres ved at aktivere  funktionen , men uden at skulle forbinde 
USB kablet. 
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Funktionsbeskrivelse 
 

 
 
 
 
Et PlayStation 3 Wheelchair Interface (APS3WI) gør det muligt at simulere 
betjening af funktionerne fra en original PlayStation 3 controller fra 
kørestolens joystick. APS3WI tilsluttes kørestolens bussystem og opnår via 
Bluetooth en trådløs forbindelse til PlayStation 3 konsollen.  
Monteringen kræver ingen ombygning af stolens eksisterende moduler og er 
derfor Plug’n’Play. APS3WI er designet for let afmontering fra stolen, når det 

ikke bruges og dette giver derfor også mulighed for at interfacet kan deles mellem flere kørestolsbrugere. 
I et grafisk illustreret menusystem, bestående af ni sider, er der på hver af siderne fire funktioner fra PS3 
controlleren til rådighed - én funktion for hver af retningerne på joysticket. Rykkes joysticket f.eks. fremad 
aktiveres den funktion på PS3 controlleren, der er illustreret på det grafiske display ved pil op. 
Sidenummer og de øjeblikkelig tilgængelige funktioner vises på displayet. Sideskift foretages fra en 
ekstern 0/1-kontakt - fra en ROLTEC Vision plus kan denne funktion dog også betjenes fra styrboksens 
”Menu”-kontakt. 

 Monteringsvejledning 
Der vælges en egnet plads til PS3WI modulet på 
kørestolen og denne monteres med det 
medfølgende beslag. Beslag er tilpasset ”RAM 
mounts” beslaget RAM-B-238U. Stolen slukkes 
og modulet tilsluttes stolens bussystem.  
Ved brug sammen med Roltec Visio plus 
anvendes specialkabel AMSCROLTEC2DX for 
tilslutning af AMSDXBT. På kørestole med 
Dynamic DX er det et krav, at der er et CLAM 
modul til stede på stolen. Modulet tilsluttes 
stolens bussystem ved en ledig busforbindelse 
med et standard DX-bus kabel. 
 
Kablerne fastgøres på stolen, således de ikke er 
udsat for kraftige gentagne buk eller risiko for at 
komme i klemme. 

Betjeningsvejledning 
Hvis APS3WI ikke tidligere har været 
tilsluttet en kørestol, vil der ved første opstart vises en menu, hvor det er nødvendigt at fortælle modulet, 
hvilken kørestolstype den er blevet tilsluttet. Hvis denne menu ikke kommer frem ved opstart er modulet 
allerede sat op til en af de kompatible styringer.  
 
I det tilfælde at det er nødvendigt at vælge en anden kørestolstype er det mulig at åbne systemmenuen: 
Tilslut en 0/1-kontakt til modulet ved den 3,5mm jack fatning (J4), der er placeret ved siden af busstikket. 
Menukontakten på Roltec styreboksen kan ikke anvendes til dette.  

- Busledningen trækket ud af PS3WI modulet. 
- Hold 0/1-kontakten sluttet og forbind busledningen igen. 
- Kontakten holdes sluttet indtil skærmen bliver blank efter ca. 7 sekunder, og derefter slippes 

kontakten. 
- Systemmenuen vises nu på displayet og betjenes udelukkende fra den tilsluttede 0/1-kontakt. 
- Et kort tryk flytter markøren og et langt tryk vælger stoltypen. 
- Vælg nu hvilken kørestolstype PS3WI er blevet tilsluttet. Efter valget lukkes menuen 

automatisk. 

- Det er også muligt at indstille PS3WI modulet tilbage til fabriksindstillingerne ved at vælge 
”Factory Default” fra systemmenuen. 

- Det efter valg af system være nødvendigt at trække busstikket ud og sætte det i igen. 

Systemet starter op i en overordnet menu. Fra denne menu vælges enten: 
- ”Play”, hvor PS3WI betjener Playstation 3 konsollen. 
- ”Drive”, hvor PS3WI slukkes og joysticket returneres til styring af kørestolen. 
- ”Setup”, hvor det er muligt at ændre på opsætningen i PS3WI. 

Valget udføres ved at flytte markøren med joysticket og vælge 
menupunktet fra kontakten. 
For at aktivere APS3WI fra kørestole med DX styring holdes 
kontakten aktiveres i ca. 5 sek. Nedtællingen kan følges på det 
grafiske display. Sørg for at styrboksen står i en af køreprofilerne og 
ikke under eks. elfunktionsmenuen. Joysticket der er dedikeret til den køreprofil styrboksen er i, vil være 
det joystick hvorfra APS3WI bliver styret. 
På Roltec stole aktiveres APS3WI fra menupunktet ”Playstation”. Dette kræver dog at menupunktet er 
blevet aktiveret i styrboksens opsætningsmenu. Opsætningsmenuen åbnes ved at tænde stolen og 
derefter holde kontakten for betjening af lys nede. Herefter indtastes adgangskoden for 
opsætningsmenuen. 

Setup 

Vælges ”Setup” fra hovedmenuen er det muligt at tilpasse de tilgængelige funktioner på sider. Derved 
kan siderne sammensættes frit, alt efter behov til de enkelte spil. Side 0 og side 1 er dog låst og kan 
ikke ændres. Opsætningen på siderne ændres ved at skifte til den side, hvor ændringen ønskes udført. 
Herefter ændres den enkelt funktion ved at rykke joysticket i den retning, der skal ændres. Herefter 
bladres funktionerne igennem én efter én i nedenstående rækkefølge, så længe joysticket holdes 
aktiveret. Når symbolet for den funktion der skal ligge på pladsen vises midterstilles joysticket.  

             

            
 

 
Når opsætning er som ønsket gemmes siderne når Setup forlades. Dette sker ved at holde 0/1-
kontakten sluttet, hvorved indikatoren for næste side tæller ned. Når denne passerer side 2 vises 
symbolet ”< Back”, hvorefter kontakten slippes og hovedmenuen vises. Den røde baggrundsfarve 
indikerer at det er opsætningssiderne der er åbnet. 
OBS.: Det er muligt genindstille alle siderne til standard fra ”Systemmenuen”. 

Drive 
Vælges ”Drive” fra hovedmenuen sættes APS3WI på standby. På kørestole med DX styring frigives 
joysticket herefter til styring af kørestolen. På Roltec kørestole går styrboksen tilbage til menusystemet. 

Play 
Vælges menupunktet ”Play”, sættes PS3WI i 
Gamemode. I denne tilstand vil det være muligt at 
simulere tryk på de forskellige kontakter der 
kendes fra en standard PS3 controller. 
I Gamemode findes ni individuelle sider. Den 
tilsluttede kontakt eller ”Menu”-knappen på Roltec  

Connector Type Beskrivelse 
J4 3,5mm jack stereo For tilslutning af 0/1-kontakt 
J3 DX bus Forbindelse til kørestolens bussystem 

 


