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Efter opstart og valg af musesimulator er det nu muligt at styre musemarkøren fra 
joysticket. For at udføre højre og venstre klik fra joysticket har joysticket flere lag. I 
1. lag styrer joysticket musemarkøren og i 2. lag styrer joysticket musens ”klik”-
funktioner. For at skifte fra 1. til 2. lag bevæges markøren hen til det sted på 
skærmen, hvor ”klikket” ønskets foretaget. Herefter ventes ca. 2. sekunder 
og joysticket er nu i 2. lag. Venstreklik eller almindeligt klik udføres ved at 
rykke joysticket til venstre og højreklik udføres ved at rykke joysticket til højre. 
For at trække et objekt eller markere et område er det nødvendigt at kunne holde et 
”klik”. Dette gøres ved at rykke joysticket til venstre og derefter trække joysticket 
frem eller tilbage, uden at midterstille joysticket. Når markeringen/flytningen er 
foretaget, afsluttes denne automatisk når joysticket har været midterstillet i ca. 2 
sekunder. For at skifte fra 2. lag til 1. lag trækkes joysticket tilbage eller skubbes 
fremad, hvorefter markøren vil begynde at flytte sig. Når joysticket midterstilles vil 
det efter ca. 2 sek. atter skifte til 2. lag. 

Betjening af musesimulator fra 0/1 kontakt 
Musesimulatoren kobles ind når stolen slukkes. Musesimulatoren starter 
automatisk den forbindelse der sidst blev anvendt og indikerer ved start, hvilken 
forbindelse der anvendes. 1 bip for den ledningsforbundne og 2 bip for den trådløse 
musesimulator. Det er nu muligt at styre musemarkøren fra joysticket og musens ”klik”-
funktioner fra den tilsluttede kontakt. Simulatoren bipper mens kontakten holdes. Herved 
gennemtælles musefunktionerne. Hvilken handling der udføres afhænger af hvornår knappen 
slippes. Slippes knappen eksempelvis efter 3. bip udføres et højreklik. Efter 8. musefunktion 
lyder tre lange bip og derefter gentages sekvensen forfra. Rykkes joysticket tilbage samtidig 
med at kontakten holdes, indsættes et 9. bip i skanningssekvensen. Slippes kontakten efter 
dette bip vil gå ind i musens opsætningsmenu. 
 
Bip nr. Handling 
1 Enkelt venstreklik 
2 Dobbelt venstreklik 
3 Enkelt højreklik 
4 Softwarestyret funktion. (Standard: Scroll funktion) 
5 Scroll funktion 
6 Hold funktion – næste aktion holdes, indtil der klikkes igen 
7 Parring af trådløs forbindelse. 

(Genskab forbindelse ved at aktivere den 7. musefunktion fra kontakten og derefter trykke på ”CONNECT” på modtageren. Eller, hvis der ikke 
er tilsluttet en kontakt til musen, træk tilbage i joysticket lige efter sluk af stol og tryk på derefter på ”CONNECT”.) 

8 Skift mellem musesimulator. 1 bip: Ledningsforbundet / 2 bip: Trådløs 

Fejlfinding 
Fejl Årsag Løsning 

Ingen markørbevægelse fra 
hverken den ledningsmonterede 
eller den trådløse mus og ingen 
bip ved brug af kontakt 

Stolen er ikke slukket Sluk stol 
Kablet mellem styrboks og MS5 er ikke tilsluttet 
eller beskadiget. Kontrollér at kablet er intakt og forbundet korrekt. 

Programfejl Frakobl forsyningskabelet til styrboksen og tilslut det igen. 
Fejl i modulet Kontakt forhandleren af produktet. 

Ingen bip ved brug af kontakt, 
men markøren kan styres fra 
joysticket. 

Stikket til kontakten er faldet ud af MS5, kablet er 
beskadiget eller kontakten er defekt. 

Kontrollér forbindelsen mellem kontakten og MS5 og 
kontrollér kontaktens funktion. 

Ingen markørbevægelse fra den 
trådløse mus 

Forbindelse mellem MS5 og MS5RF modtageren 
er tabt. 

Genskab forbindelse ved at aktivere den 7. musefunktion fra 
kontakten og derefter trykke på ”CONNECT” på modtageren. 
Eller, hvis der ikke er tilsluttet en kontakt til musen, træk 
tilbage i joysticket lige efter sluk af stol og tryk på derefter på 
”CONNECT”. 

PS/2 kablet fra modtageren er ikke tilsluttet 
Pc’en. Eller defekt USB/PS2 konverter, hvis 
denne anvendes. 

Kontrollér at kablet er intakt og forbundet til Pc’ens PS/2 
indgang. Kontrollér evt. funktion for USB/PS2 konverter. 

Kablet mellem styrboks og MS er ikke tilsluttet. Kontrollér at kablet er intakt og forbundet korrekt. 

Støjkilde i nærheden af modtager 
Fjern evt. støjkilder som mobiltelefoner, bluetooth udstyr, 
trådløs vejrstation eller andet trådløst udstyr fra RF 
modtageren. 

Programfejl Frakobl forsyningskabelet til styrboksen og tilslut det igen. 

Fejl i markørbevægelse både på 
den trådløse mus eller den 
ledningsmonterede mus 

Støjkilde i nærheden af modtager 
Fjern evt. støjkilder som mobiltelefoner, bluetooth udstyr, 
trådløs vejrstation eller andet trådløst udstyr fra RF 
modtageren. 

Forkert indstilling af DIP switch 1. Kontrollér ud fra forsyningsspændingen til joysticket om DIP 
switch 1 står rigtigt. 

Kablet/forbindelse mellem styrboksen og MS5 er 
beskadiget. Kontrollér at kablet er intakt. 
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En musesimulator gør det muligt at styre musemarkøren på PC skærmen fra stolens joystick. 
Denne udgave indeholder mulighed for både at have en ledningsforbindelse til eks. en tablet 
PC der sidder monteret på stolen og en trådløs forbindelse til en stationær eller bærbar PC. 
Det er muligt for brugeren at skifte mellem de to musesimulatorer. 
Den trådløse forbindelse opnås med RF signaler, hvorved det ikke er nødvendigt at sender og 
modtager kan ”se hinanden”. Markørens hastighed er variabel og proportional med joystickets 
afstand fra centrum. Det er fra musens opsætningsmenu muligt at ”vende” joysticket, således 
at der byttes rundt på højre/venstre eller op/ned eller rotere joysticket 90 grader. Der er også 
muligt at betjene musesimulatorens ”klik”-funktioner, så som højre- og venstreklik 
udelukkende fra joysticket, altså uden brug af tilsluttet 0/1-kontakt. 

Indstilling af DIP switch 
På MS5 printet findes en DIP switch med 3 kontakter. Denne indstilles efter dette skema: 

DIP switch ON OFF 
1 5V joystick / Dynamic 12V joystick 
2 Ingen adgang til opsætningsmenu Adgang til opsætningsmenu 
3   

Monteringsvejledning 
Monteringskittet består af følgende dele: 

- Ombygget styrboks 
- MS5 Modul (AMS5) og Logitech RF modtager (AMS5RF) 
- Kabel mellem styrboksen og Musesimulatoren (AMS2CB2MS) 

 
 

Frakobl buskablet fra den originale 
styrboks. Ombyt denne styrboks med 
den modificerede styrboks. Forbind det 
medfølgende kabel mellem styrboksen 
og MS5. Sørg for at stikket sidder 
fornuftigt fast. Vær forsigtigt ved 
monteret af stikket og drej kun 
omløberen på stikket samtidig med at 
der holdes kontra på resten af stikket. 
Find en passende placering for MS5 
modulet. Det anbefales at montere 
boksen så langt fremme på stolen så 
muligt og samtidig så højt som muligt. 
En god placering kunne være under 
sæderammen i hhv. forreste højre eller 

venstre hjørne. Den bedste trådløse forbindelse opnås ved at placere sender og modtager så 
tæt på hinanden som muligt og samtidig placere modtageren under senderen, således 
sædets bundplade ikke blokerer for de trådløse signaler. 

 
Hvis der anvendes en 0/1-kontakt forbindes denne til MS5 via 3,5mm jack stik i modsatte 
ende af USB fatningen. 
Kablerne spændes fast på stolen, således at de ikke er udsat for kraftige gentagne buk eller 
risiko for at komme i klemme.  
Når modulerne er monteret på stolen, forbindes kontakten til MS5 modulet. RF modtageren 
forbindes til Pc’en. Tænd PC og afvent opstart. Tryk nu på ”CONNECT” knappen på 
modtageren, forbind buskablet til styrboksen og tryk på kontakten der er tilsluttet 
musesimulatoren. Test at det er muligt at styre markøren med joysticket, samt at 
musefunktionerne virker korrekt. 
Det er muligt at hente et program til musesimulatoren, der gør det muligt at ændre den 4. 
musefunktion. 
Programmet findes på hjemmesiden: www.aabentoft.dk 
 

    

Betjening af musesimulator uden 0/1 kontakt 
Betjenes musesimulatoren uden brug af kontakt (Joystick Only Mode) vælges der ved sluk af 
stol om man ønsker at bruge den ledningsforbundne eller den trådløse musesimulator. 
Musesimulatoren registrer at stolen slukker og starter en menu som afventer bevægelse fra 
joysticket.  

- Rykkes joysticket til venstre vælges den ledningsmonterede 
musesimulator og der lyder et kort bip.  

- Rykkes joysticket til højre vælges den trådløse musesimulator og 
der lyder to korte bip. 

- Trækkes joysticket tilbage forbindes den trådløse musesimulator 
til den trådløse modtager. Forinden dette trykkes på den grå 
”Connect” kontakt på modtageren. Der høres en biplyd, mens 
joysticket holdes tilbage, som slukker når joysticket midterstilles. Efter ca. 
3 sek. lyder et langt bip og forbindelsen er oprettet. 

- Skubbes joysticket frem går man ind i musens opsætningsmenu. Musen har et 
antal parametre der kan sættes eller slukkes. Menuen starter altid på parameter 1. 
Dette indikeres med ét bip hvert 3. sek. Bippets længde indikerer om parameteren 
er sat eller slukket. Parameteren sættes ved at skubbe joysticket frem og slukkes 
ved at trække joysticket tilbage. Rykkes joysticket til højre går man til næste 
parameter. Rykkes joysticket til venstre igen går man til forrige parameter. 

- For at gå ud af menuen rykkes joysticket til venstre, mens man står i parameter 1 
og derefter enten frem eller tilbage. 

 
Musesimulatorens parametre indstilles efter flg. skema 

Parameter 1 2 3 4 5 
Sat 

(Langt bip) Normal Normal Normal Reserveret Normal 

Slukket 
(Kort bip) 

Byt om på 
højre/venstre 

Byt om på 
frem/tilbage Rotér joystick Reserveret Joystick Only Mode 

(Ingen kontakt) 
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