
Betjening af musesimulator fra 0/1 kontakt 
Musesimulatoren skifter mellem tændt/slukket ved at aktivere kontakten og slippe den efter det 7. bip.  Når 
musesimulatoren tændes vil kørestolen forhindres i videre kørsel og joysticket vil nu betjene musemarkøren. 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 7. musefunktion lyder tre lange bip 
og derefter gentages sekvensen forfra. Rykkes joysticket tilbage samtidig med at kontakten holdes, indsættes et 8. bip i 
skanningssekvensen. Slippes kontakten efter dette bip vil gå ind i musens opsætningsmenu. 
For at slukke for musesimulatoren slippes kontakten efter det 7. bip, hvorefter det igen vil være muligt at betjene 
kørestolen fra joysticket. 
 

Opsætning til styring af PC  Opsætning til styring af smartphone 
Bip nr. Handling Bip nr. Handling 

1 Enkelt venstreklik 1 ”Tap” på Touchskærmen 
2 Dobbelt venstreklik 2 Scrollfunktion – ”Tap” og hold 
3 Enkelt højreklik 3 Kontakt 2 – Samsung ”Back” key 
4 Softwarestyret funktion. (Standard: Scroll funktion) 4 Kontakt 3(kort) – Samsung ”Menu” key  
5 Scroll funktion 5 ”Dobbelt Tap” – Zoom funktion 
6 Hold funktion – næste aktion holdes, indtil der klikkes igen 6 Scrollfunktion 
7 Tænd/sluk for musesimulator 7 Homescreen – ( 25 x ”Back” key ) 
8 Ændring af markørhastighed 8 Tænd/sluk for musesimulator 
9 Opsætningsmenu 9 Ændring af markørhastighed 
  10 Opsætningsmenu 

 

Fejlfinding 
Fejl Årsag Løsning 

Ingen markørbevægelse 

Musesimulatoren er forkert sat op.  Kontrollér valg af system ved opsætning af DIP switch. 
Forbindelse mellem AMSDXBTv2 og 
computeren/telefonen er tabt. Kontrollér og evt. genskab forbindelse. 

AMSDXBTv2 er koblet til en anden enhed. Kontrollér at AMSDXBTv2 ikke er koblet til en anden computer og 
genskab forbindelse til den ønskede computer. 

Evt. fejl i modtager 
Kontrollér at modtageren virker som den skal og der ikke er 
koblet andet Bluetooth udstyr til computeren som kunne forstyrre 
forbindelsen til musesimulatoren 

Programfejl Frakobl busforbindelsen til AMSDXBT og tilslut det igen. 
Musesimulatoren bipper ikke 
ved aktivering af kontakt, eller 
bipper selvom kontakten ikke er 
aktiveret 

Stikket til 0/1-kontakten er faldet ud eller kablet er 
beskadiget. Kontrollér stik, kabel og kabelføring. 

Markøren kører forkerte vej / 
Fejl i markørbevægelse Forkert opsætning af menu Kontrollér at parametrene i opsætningsmenuen er korrekte. 

Tips 
Installeres applikationen Screen ON fra Android Marked på 
Samsung Galaxy S2 er det muligt at fjerne at telefonen 
automatisk går i standby. Fra standby er det nemlig ikke muligt 
at vække telefonen fra musesimulatoren. Applikationen 
installeres og aktiveres ved ”Enable ScreenOn” og der vælges 
en applikation/tilstand, hvor det ikke ScreenOn skal forhindre at 
telefonen går i standby. Aktiveres f.eks. ”On Charge” i 
opsætning, vil applikationen forhindre at telefonen går i standby, 
hvis den er tilsluttet laderen. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Installations- og brugsanvisning 
 

Bluetooth Musesimulator for 
Roltec Visio plus og Dynamic DX  

AMSDXBTv2 rev. SW(E / Costum: 2xTap - Scroll) 
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Højreklik Venstreklik 
 

Funktionsbeskrivelse 
 

 
 
 
En musesimulator gør det muligt at styre musemarkøren på PC skærmen fra stolens 
joystick. Denne udgave tilsluttes direkte til Dynamic  eller Roltec Visio plus bus-
systemet og kræver ingen videre opsætning. Musesimulatoren forbindes til computeren 
via en Bluetooth forbindelse, hvor igennem det er muligt at betjene musemarkøren, 
højre- og venstreklik, rullehjul for scroll, samt yderligere en programmér musefunktion. 
Med Bluetooth forbindelsen opnås en meget stabil og tabsfri trådløs forbindelse med en 

rækkevidde på minimum 10m. Det er således ikke er nødvendigt at sender og modtager kan ”se 
hinanden”. Ydermere kan PC’ens indbyggede Bluetooth modul anvendes, hvis et således er til 
rådighed og derved undgås yderligere USB adaptere. Hvis ikke anvendes en ekstern Bluetooth 
adapter, Varenr.: TUSB2BT 
Musesimulatoren er kombatibel med PC, Mac og Netbook. 
 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 fra menuen at 
musesimulatoren opsættes således at musens ”klik”-funktioner, så som højre- og venstreklik 
betjenes udelukkende fra joysticket, altså uden brug af tilsluttet 0/1-kontakt. 

 Indstilling af DIP switch 
På MSDXBT printet findes en DIP switch med 3 
kontakter. DIP switch 1 bestemmer om adgangen 
til opsætningsmenuen skal fjernes. DIP switch 2 
og 3 bestemmer, hvilket system Musesimulatoren 
er tilsluttet. 

 Monteringsvejledning 
Find en passende placering for AMSDXBTv2 modulet. 
Bluetooth forbindelsens rækkevidde taget i betragtning, 
bør en beskyttet placering prioriteres frem for den ekstra rækkevidde ved en placering ”frit fremme”.   
0/1-kontakten forbindes til AMSDXBTv2 via 3,5mm jack stik (J1) og buskablet tilsluttes AMSDXBT ved stik J2. Ved brug 
sammen med Roltec Visio plus anvendes specialkabel AMSCROLTEC2DX for tilslutning af AMSDXBTv2. Boksen og 
kablerne fastgøres på stolen, således at de ikke er udsat for kraftige gentagne buk eller risiko for at komme i klemme. 

Tilslutning af lysdiode 
Det er muligt at tilslutte en lysdiode som visuel indikator 
for den skanningssekvens, der gennemtæller 
musefunktionerne når 0/1 kontakten holdes nede. Denne 
lysdiode tilsluttes 
modularstikket J3 efter 
følgende anvisning: 
 
 
 

 
 

Opret Bluetooth forbindelse 
1.  Højreklik på Bluetooth-enheder ikonet i værktøjslinjen nederste til højre og 

vælg "Tilføj en Bluetooth-enhed" eller dobbeltklik på "Bluetooth-enheder i 
"Kontrolpanelet" og vælg "Tilføj". 

2.  Dette vil starte "Guiden Tilføj en Bluetooth-enhed". Følg instrukstionerne 
på skærmen. 

3.  Sørg for at musesimulatoren er aktiv, (aktivér kontakten, der er tilsluttet musesimulatoren og slip den efter det 7. 
bip). Kontrollér at kørestolen er forhindret i videre kørsel. 

 

   
 
4.  Aktivér kontakten igen og slip den efter det 1. bip, hvorefter musens Bluetooth sender vil blive synlig for 

computeren. Dette vil indikeres med to hvide lysdioder på AMSDXBT, der skiftevis blinker. Klik på "Næste" og 
computeren vil forsøge at finde musesimulatoren 

5. Computeren viser en liste over de fundne Bluetooth enheder. Det er muligt at flere Bluetooth enheder bliver vist på 
listen. Vælg "Targus Soft-Touch Blueooth Mouse" og klik "Næste". Findes denne mus ikke gentages punkt 4 og 
klik på "Søg igen". 

6. Afvent at computeren færdiggør installationen. 
 

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  under produktet AMSDXBTv2. 

Opsætning af musesimulatoren - joystickinput, markørhastighed og biplyd 
For at få adgang til musens opsætningsmenu skal den printmonterede DIP switch 1 på stå på OFF. Herefter holdes 
joysticket tilbage (cursor kører ned), hvilket giver adgang til 8. og 9. bip i skanningssekvensen, som aktiveres fra den 
tilsluttede kontakt. Kontakten aktiveres og slippes efter enten det 8. eller 9. bip afhængig af hvilken opsætning, der skal 
ændres. Joysticket midterstilles. 
Ved ændring af markørhastighed (kontakten slippes efter det 8. bip). I denne tilstand øges markørhastigheden et trin 
ved at rykke frem i joysticket. Et bip indikerer at ændringen er foretages. Rykkes joysticket tilbage sættes 
markørhastigheden et trin ned. Hastigheden kan testes ved at rykke joysticket fra side til side. Markørhastigheden kan 
sættes mellem 1 – 20, hvor et er langsomst. 
Slippes kontakten efter det 9. bip åbnes opsætningsmenuen. Efter joysticket er midterstillet høres der nu et bip, som 
gentages, hvert andet sekund. Dette bip indikerer parameter 1 i opsætningsmenuen. Der differenceres mellem et lang 
og kort bip. Er bippet langt er parameteren ”ON” for parameter 1, hvilket betyder at der ikke er byttet om på 
højre/venstre. Trækkes joysticket tilbage lyder der et kort bip hvilket indikerer at parameter 1 er ændret til ”OFF” og der 
dermed er byttet om på ”højre/venstre”. Vær opmærksom på at denne ændring træder i kraft øjeblikkelig. Skubbes 
joysticket frem, ændres parameter 1 igen til ”ON”. Trækkes joysticket herefter til højre fortsættes til parameter 2. Hvis 
der er byttet om på højre/venstre skal joysticket trækkes til højre for at gå til parameter 2. Der lyder nu 2 bip og er disse 
bip lange er denne parameter ”ON”, ved 2 korte bip indikeres at denne parameter ”OFF” 
Musesimulatorens parametre indstilles efter flg. skema 

Parameter 1 2 3 4 5 
ON 

(Langt bip) Normal(Default) Normal(Default) Normal(Default) Bip ved skanning Normal(Default) 

OFF 
(Kort bip) 

Byt om på 
højre/venstre 

Byt om på 
frem/tilbage 

Rotér joystick 
90o med uret Ingen lyd Joystick Only Mode 

(Ingen kontakt) 

Betjening af musesimulator uden 0/1 kontakt 
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 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 fra 
joystickets midterstilling, hvorefter markøren vil begynde at flytte sig. Når joysticket midterstilles 
vil det efter ca. 2 sek. atter skifte til 2. lag. 
 

DIP switch Funktion ON OFF 
1 Opsætningsmenu låst Ja Nej 
2 System Dynamic DX Roltec Visio plus 
3 Styring af Smartphone PC 
4 Reserveret / Anvendes ikke 

Connector Type Beskrivelse 
J1 3,5mm jack stereo For tilslutning af 0/1-kontakt 
J2 DX bus Forbindelse til kørestolens 
J7 6/6 modular Forbindelse til ekstern lysdiode 
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