
 

 

 

  
 

 

 
Musesimulator – AMSDXBTv3 
 
Bluetooth v2.0 class2 specifikation kompatibel 
 
Forsyning:  24VDC 
Forbrug: 250mW 
  
Dimensioner:  (H x B x D) 
 23 x 110 x 56mm 
 
Elektrisk tilslutning:  Dynamic DX bus 
 Jack 3,5mm 

Musesimulator 

- Bluetooth forbindelse til computeren 

 

En musesimulator gør det muligt at styre musemarkøren på PC skærmen fra stolens joystick. Denne udgave 
tilsluttes direkte til stolens bussystemet og kræver ingen videre opsætning. Musesimulatoren forbindes til 
computeren via en Bluetooth forbindelse. Denne forbindelse giver mulighed for at styre 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 tilgængelig 
anvendes Bluetooth adapter, varenr.: TUSB2BT 
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. 

Varenr.: AMSDXBTv3 
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• Bluetooth forbindelse for trådløs styring af musemarkør fra stolens joystick. 
• Mulighed for at benytte intern Bluetooth modul i PC, hvis et sådan er til rådighed, hvis 

ikke bruges varenr.: TUSB2BT 
• Kompatibel med DYNAMIC DX/DX2, samt ROLTEC Vision plus1 
• Tilsluttes direkte til kørestolens bussystem og kræver ingen yderligere opsætning. 
• Klikfunktioner kan styres fra tilsluttet 0/1-kontakt, men det er også muligt at udføre 

højre/venstreklik, samt at markere/trække et objekt alene fra joysticket, uden brug af 
kontakt. 

• Det er dog nødvendigt at anvende en kontakt eller anden sluttefunktion for at tænde og 
slukke for musesimulatoren. 

• Én programmerbar musefunktion fra medfølgende software. 
• Proportional markørvandring / variabel markørhastighed. 
• Musesimulatoren er kompatibel med PC, Mac og Netbook. 
• Ved flere joystick på stolen er det profilens dedikerede joystick, der styrer 

musesimulatoren 
 
1
: Adapterkabel (AMSCDX2ROLTEC) nødvendig for tilslutning til stolen bussystem. 

Kompatibel med alle  

Dynamic DX master og 
 secondary remotes 


